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Egy elveszett magyar királyi 
erdőhivatal: Bezdán*

Abonyi István

őszi búcsúm Batina hegyén

Tűnődve állok meg 
A heroadás felett 
Nézem, egyre nézem 
A hulló levelet 

Nézem a vén Dunát 
ősz i erdőséget 
Melynek minden fáján 
Dalos madár fészkelt 

Hát azért van tavasz 
Azért nyit a virág 
Azért rak hát fészket 
A madár, a világ 

Hogy így elfonnyadva 
Szirmát elhullassa 
Kihűlt kicsiny fészkét 
Sírva elmullassa?

Ha hozzám se lesz majd 
Az elmúlás távol 
Én sem beszélek csak 
Letűnt boldogságról.

(Topái Imre)

* Az OEE Erdészettörténeti Szakosztálya 1995. évi pályázatán I. 
díjat nyert tanulmány.
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Ami nem tartozik az erdőhivatal történetéhez 
(Vagy mégis...?)

Meseként hallgattam falusi gyerekkoromban a Bodrogvár-kör- 
nyéki őserdő évszázados tölgyfás sűrűségének titokzatos törté
netét. A hajdani vár omladékos maradványait a „félelmetes" Kí
gyós folyó mosta körül (bár ennek látványát már mi sem tartottuk 
csodálnivalónak). Az erről szóló mondákat és legendákat Bács- 
Bodrog vármegye történelmi társasága íratta össze a múlt század
ban, amelyekről szülőföldem minden lakosa a régi időkben álmo
kat szőtt. Tündéri személyekkel és nagyszerű hősökkel egészítet
te ki azt a valóságmagot, amit a romok és a csaknem ezer év előtti 
honfoglalás eseményei váltottak ki a fantáziáló emberekből. A 
közeli Duna-ágak szigetes területein elsüllyedt kolostorokról 
(Monostorról), templomokban imádkozó és politizáló, harcos 
szerzetesekről mesélt itt a népi képzelet közvetítője, és kacagá- 
nyos lovas vitézek táborozásairól, avar-magyar egykori testvér
népről, amely az ingoványos szigetek világában, a Duna-ágak, a 
Kígyós, a Mosztonga és a Vajas folyó, meg a Kalandos-fok közein 
bujdosva várta az új hadsereget. Beszéltek már az első ezredév 
fordulószakában is a mai népirtásokban megismétlődő balkáni 
martalóccsapatok tevékenységéről, amik aztán még később is 
megint, a török hódítók nyomában pusztították és rabolták a 
védtelenül maradt népet. Itt táboroztak le még a honfoglaló csa
patok is szívesen, mert őket magyaros beszéddel fogadták az avar 
birodalomból itt maradt, bujdosó néptöredékeink. így hát a daliás 
vezérek is érdemesnek találták a letelepedést, Lebedia-szerű álla
potokat találván ebben a csodálatos tájakban gazdag területen, 
ahol ugyanolyan gímszarvasok és veszedelmes vadkanok is éltek, 
amelyek ugyancsak a mondabeli vadászatokkal kecsegtettek. 
Mindez igen megnyerte a tetszését egyik későbbi szent királyunk
nak, Lászlónak is, aki gyakran járt ide húsvéti ünnepekre és 
pihenésre.

Aztán még elégedetlen főúri szervezkedők is jó helynek talál
ták a „Kalandos-közt" arra, hogy összeesküvést szőjenek a hatal
massá erősödött Árpád-háziak ellen. Ez a Kalandosi-Duna-ág 
nevében őrzi az emlékét a „kalandnak" És sok minden más is.
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Például a szláv hangzású Bezdán nagyközség is, mely magyarul 
feneketlen helyet jelent. Ez a község, amely már mezőváros is volt 
a múlt századi virágkorában, 1526 előtt Battyán nevet viselt. A 
török pusztítások és különböző harcok következtében néptelen- 
né, veszélyessé és gazdátlanná vált ez a táj is. Ezalatt szivárogtak 
be az itt élt magyarság helyére a balkáni szláv betelepülők, de 
szervezetten betelepített szerbek is, akik új nevet, a Bezdánt adták 
a helységnek. Amikor a környékbeli menedékhelyekről visszatért 
a régi magyarság egy része, és a 18. században országkormányzati 
szervek tervszerűen telepítettek is ide magyar lakosságot, békés 
együttélés alakult ki a magyarság és az idegen települtek között. 
(Szlovákok, csehek és németek is jöttek.) A lakosok meghagyták 
a szláv községnevet annak ellenére, hogy a többségi magyarság 
100 éven belül rokonszenves összeházasodás útján elmagyarosí
totta az idegen hangzású családnevűket, akik a statisztikai nyil
vántartás során a 19. század végén már nemcsak magyarnak 
vallották magukat, hanem a legerőteljesebb ellenkező hatással 
szemben is (németesítés, visszaszlávosítás) harciasan ragaszkod
tak a magyarságukhoz. Ezt erősítik meg az utolsó másfél század 
alatt történt hivatalos (önkéntes) névmagyarorsítások is. (Például 
Loncsárevits-ből Ligeti, Veisz-ből Fehér, Jankovits-ból Bőd rogvári 
lett. Ez utóbbi az Árpád-kori várrom elnevezése alapján.) Ezzel 
szemben sem a nép, sem a hatóságok nem változtatták meg a 
Kozara- és Susnyár-erdő nevét, amely szlávból fordítva Kecskés
erdőt és Harasztos-erdőt jelent. Fordított esetre is van példa a 
környezetben, ahol az egyik pagonynak meghagyták az idegenek 
a „Fekete sűrű" elnevezést vagy a közeli sváb községtelepülés 
területén a „Kecskés" erdőnevet.

*
Ilyen helyen a kisfiúk csaknem mind erdészek akarnak lenni 

felnőtt korukra. Pláne, ha a nagybácsi, Mátyás is az volt, vagy 
ahogyan Bezdánban mondták, jáger. Aki nemcsak mesélt, hanem 
nappal és éjjel sokszor járta az erdőt, őrizte a legendás tölgyeket, 
a helyi iparosok által kedvelt szilfákat és akácfákat, no meg a 
kocsmárosok cserfarakatait is. S őrizte a kondások makkoltatásait 
is, meg ügyelte őket. Szintén figyelt a „kapitális" agancsosokról 
is mesélő kocavadászokra, de főleg a gyanús lesben állókra, mi
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közben azok veszélyes vaddisznók támadásait ismertették, sike
res és hősies (vagy csak szájhősies) helytállásuk kapcsán.

Ilyen körülmények között lett a meséket hallgató kisfiúból 
nagyobb fiú és felnőtt. Közben alkalma volt kitapasztalni sok 
mindent, ami egy erdő életében és az erdővel foglalkozók körében 
előfordul: a gyönyvirággyűjtéstől a favágásig, a vadászkalandtól 
az erdősítésig és erdővédelemig. Akkor az apjával meglátogatták 
a hivatalnál lakó erdőtanácsost, akitől véleményt és tanácsot kér
tek (ha már ő a „tanácsos"): érdemesnek tartja-e az erdészhivatás 
választását? A válasz logikusnak és bátorítónak hangzott: „Én is 
minden fiamat erdésznek nevelném, olyan jó pályának tartom, 
saját tapasztalatom alapján is, az erdészfoglalkozást, de hát (csak) 
három lányom van"

így választottam az erdész pályát. Eddig sosem volt időm és 
energiám arra, hogy a szülőföldem erdőségeinek történelmi fejlő
dését tisztázzam a magam és a közfelfogás szempontjából. Ehhez 
a valóság és a legendák és a fantáziálás bonyolult hitelességeinek 
arányait kellene jól megállapítani. Elhatárolódni a csalódásoktól, 
a belső kísértésektől és csak a mai látványt, az ásatási leletek 
nyomán megindított következtetéseket, a helyzetértékeléseket és 
a levéltári dokumentumok összevetését elvégezni. Ennek során 
olyanféle megítélés sorsára juttathatom a témát, mint Jókai né
mely kiváló regényében feltálalt történelmi esemény sorsa lett. 
(Vegyük például az Egy magyar nábób, Kárpáthy Zoltán című re
gényciklus történelmi magvának a megítélését...)1

1. Kezeléses erdős területünk honfoglalás kori 
történelmi, földrajzi, természeti és etnikai 

viszonyainak felvázolása

Az erdős táj, amely ismertetésünk témája, a Duna bal partján 
terül el, a 19. századra kialakult földrajzi helyzetben. Ennek Bez- 
dán, bácskai község a központja, de az erdők nagyobb része 
Monostorszeg határában van, sőt a baranyai Kiskőszeghez is 
tartozik egy erdőrészlet, a Duna hajózott főágának százados me
derváltozása következtében. A magyarok honfoglalása előtt a 
Duna (Danobius, Ister stb. neveken) sokáig határvonal volt, mely 
a rómaiak és a barbár népek között húzódott.
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Ezen történelmi tények mellett számos részletkérdés ismerete 
is érdekessé teheti leírásunk perspektíváját. Ezek közül kiemeljük 
Kiskőszeg (Batina) történelmi szerepét, ahol a római birodalom 
bukása idején még római település volt. Ennek római temetője, 
kiterjedt ásatási helyei és egy egész múzeumot betöltő kiállítási 
leltára maradt fönn. A mai Duna-meder keleti oldalán is, akárcsak 
Budapesten is Visegrád közelében, római őrtornyok voltak. így 
Bezdán határában is avar és más nyelvű megnevezéssel Isterbác 
(Strbac, Sterbác, Sárkánytanya), meg Békavár (Erdburg, Frosch- 
burg, Bufoarx) őrhelyek, sőt római sírok is voltak, és különböző 
leletek kerültek ki az ásatásokkal.2

A Dunán itt található a legtöbb kanyarulat, elágazás, ezen a 60 
km2-nyi területen.

így érthető, hogy itt egy olyan különös vízivilág alakult ki, 
amelynek maradéka (rezervációja) még napjainkban is érdekes. 
Nem véletlen, hogy az ősi „csodás világ" számos jelensége nem
csak a népi mondák emlékeztetőjében maradt fenn, hanem ritka 
növényvilág (tündérrózsa, évszázados törökmogyorófa, mocsár
tölgyek és molyhos tölgy, valamint egyéb „emlékfák") és állatvi
lág (gémtelep az erdei fákon, kócsagok, fekete gólyák, világrekord 
agancsú gímszarvas), halászparadicsom és egyéb természetvé
delmi és turisztikai különlegességek jellemzik még ma is e tájat.3

2. Szülőföldem erdeinek sorsa 
a magyar fejedelemség idején (895-1000. év)

Ezekben a történelmi években, évtizedekben a bácskai erdős 
tájakon is jelen vannak a honfoglaló magyarok, de írásos történel
mi adatok nincsenek arról, hogy az erdőkkel más történik, mint a 
honfoglalás előtt. így minden bizonnyal az erdők csaknem válto
zatlan természeti állapotban maradnak. Az eddigi gyér lakosság 
(0,1 fő/km2) a helyén maradt, s az erdő azért változatlan, mert a 
nomád életmódú, aránylag kis létszámú népcsoportok minden 
feltételezett erdőhasználata (beleértve az erdőtüzeket is) nem jár 
nagy változással.

A történelmi leletekből, tárgyakból megállapították, hogy már 
azokban az évszázadokban is folyt bizonyos mértékű mezőgaz
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dálkodás, földművelés, és így a helyi szükségletek kielégítéséhez 
elkerülhetetlen volt megfelelő mennyiségű erdei termőhely me
zőgazdaságilag művelt területté változtatása. Ugyanakkor erre a 
célra használt régebbi földterületek, ismét a természet visszahó- 
dítási processzusa folytán, erdőkké váltak. Ugyanez történt a 
legeltetett területekkel is.

Egyértelműen megállapítható végül az is, hogy egyfajta kez
detleges közösségi erdőhasználat állt fenn, amely az igénybevétel 
csekélysége miatt nem tett szükségessé bármilyen rendszabályo
zást, de nem is volt erre kialakult olyan hatalom, illetve közigaz
gatási rendszer (pláne tulajdoni jog tekintetében), mint századok
kal később, az „erdőrendtartás" évtizedeiben.

Az erdők az itt talált népek békés fennmaradását biztosították, 
és a magyarság letelepedési feltételeit is megkönnyítették. Ez
után, már a fejedelemség alatt, a föld- és erdőbirtokok felosztásá
val és használatuk rendezésével, megszervezésével megalapoz
ták az európai országok közé történő beilleszkedést.4

3. Erdőgazdálkodás az Árpád-házi magyar 
királyok korszakában (1001-1301. év)

Szent István, amikor európai országgá szervezte és királyi 
államot alapított a Pannon térségben Magyarországból, akkor az 
Európa-szerte kialakult feudális uralkodási rendszer (és keresz
tény erkölcsi normák) előírásai között, minden jel szerint, az 
erdőgazdálkodás irányítási „direktíváit" is meghonosította a ma
gyarlakta területeken és az elfoglalt határterületeken. Úgy vélem, 
ezt is reá jellemző eredeti módon és változatban, némileg „szen
tesítve" az addigi szokásrendet, amely alapjaiban közösségi „er
dőlésben" nyilvánult meg és azonosan fejlődött ki, mint az akkori 
nyugati országokban.

így volt ez az ország délvidéki területein is, különösen Bácská
ban, ahol a történelmi feljegyzések szerint hamar kialakultak a 
magyar honfoglalás után azok a főleg egyházi jellegű, de jelentős 
gazdasági és társadalmi fejlődést elősegítő központok (Bács, Titel, 
Bodrogmonostor, Hájszentlőrinc stb.), amelyek tevékenysége az 
államszervezést és egységesítési akaratot szolgálta.

10



Amikor az első magyar királyok által kiadott birtokadomány- 
levelekben szerepelnek olyan rendelkezések is, amelyek a közös
ségi erdőhasználatra jellemzőek, és konkrétan a legeltetés, a mak- 
koltatás, a tűzifa és épületfa szolgáltatásokra vonatkoznak, akkor 
ez már olyan kezdetleges erdőgazdálkodást jelez, amelynek a 
szükségességét az élet bizonyította.

Ezt követte a fejlődés során az a gyakorlat, amikor a földbirto
kok területén lakó néprétegek saját szükségleteinek kielégítését is 
elismerték, majd felügyelték is. Ezekre vonatkozó történelmi írásos 
források (azon kívül, hogy a köztudattá vált erdőhasználatok tör
ténelmi tényként szerepeltek) ősidőktől kezdve országszerte a 
következők:

1. A Tihanyi Apátság levéltárában őrzött, 1093. évi levél (Szent) 
László királytól, amelyben jelzi, hogy bizonyos kiváltságok a 
birtoklásokkal kapcsolatban a Bodrog vármegyei Vajas helységet 
illetik meg a hájszentlőrinci megyeszékhely mellett...5

2. A pécsváradi apátság alapítási oklevele, amelyet a király 
1015. évben adott ki, az erdők jövedelmére és ezen belül az 
erdőkben folyó makkoltatás bevételeiről rendelkezik.6

3 .1226-ban kelt nádori ítélet arról rendelkezik, hogy az udvar- 
nokok tartoznak (évente) 13 szekér tűzifát szolgáltatni a pannon
halmi apátság konyhája és kemencéi ellátására a környékbeli 
erdőkből.7

4. IV. Béla király 1238-ban leírt rendelkezése szerint a bácsi 
erdőkből (tehát a közeli Bezdán=Batthány, Bortány falvak határá
ban) a Jeruzsálemi Lovagrend kapjon az ott élő jobbágyoktól a 
makkoltatott disznók után tizedet (amely egyben a saját sertése
ikre nézve is szabad legeltetést jelent).

5. Tagányi szerint egy 1209. évben lefolytatott peres ügyben, a 
pécsváradi apátság területén szolgált erdőőr felperesként szere
pelt.8 Eszerint tehát, feltehetően, legalábbis az exponált birtoko
kon, mint királyi, egyházi főméltóságok, egyéb főurak erdősége
inek területén a magyar állam első századaiban már közrendet 
biztosító erdőőrök voltak. Történelmi leírásunk tárgyát képező 
délvidéki, Duna menti erdőségünk, a pécsváradi apátság szom
szédságában van, s így feltételezhető, hogy itt is hasonló, erdő- 
gazdálkodást érintő szervezet állott fenn annál is inkább, mert
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napjainkig ide tartozik az az erdős terület, ahol a jelzett Bod- 
rog(monostor) központi székhely volt sokáig a megyében.

6. A leírt, bácskai erdős területen az Árpád-házi uralkodók 
idején volt még vadászás és erdőhasználat a falvak határában és 
a Vajas folyó mentén.9

4. Erdőgazdálkodás a vegyesházi uralkodók idején 
a bácskai Battyán és Bortány (ma: Bezdán) 

nevű helységek körzetében (1301-1526. évek alatt)

Az Árpád-házi magyar királyok kihalása után az akkori nemesi 
alkotmány szerint cseh, bajor, Anjou, lengyel királyokat, továbbá 
a Hunyadi és Szapolyai családból származó uralkodókat válasz
tottak a magyar trónra. Az erdőgazdálkodás továbbra is hasonló
an folyt Bácskában, mint az Árpád-királyok alatt. A rendelkezésre 
álló adatok szerint főleg a vadászat vált súlyponti erdőhasználat
tá. E mellett a közösségi használat mint faizás, makkoltatás, legelte
tés folytatódott, és a halászat is, ami a kiterjedt vízjárta területek, 
számtalan szabályozatlan folyó ligetes területén és egyéb vízmed
rek körzetében, fontos népélelmezési forrást jelentett a rend
szeresen kiújuló bel- és külháborúk miatt, amelyek mindig a 
védtelen, dolgozó néprétegeket sújtották legnagyobb mértékben.

A Balkánon kialakult rablóvilágot a garázdálkodó csapatok 
jellemezték. Ezeket ott hajdúknak (szlávul hajduci) nevezték, ami 
a „hajde" = gyerünk, rajta, előre (hajtás) szóból ered, és a magyar 
Alföldön is elszaporodott útonálló szegénylegényeket is hajdúk
nak hívták, olyannyira, hogy később (jelentésének megszelídülé- 
se, módosulása, szinte megnemesedése folytán) hajdúsági terüle
tek is keletkeztek a Tiszán túl.

Az erdőgazdálkodás az európai fejlődéshez képest leromlott. 
Mégis, az ország fejlettebb részeiben az erdőhasználat szabályo
zásának törekvéseiről is tudunk. A fent jelzett állapotokról nem
csak irattári okiratok, hanem a nép körében elterjedt mondák is 
tanúskodnak a főurak túlkapásairól és a „sűrű erdő" betyárjai
ról.10 (Lásd az ősrégi népdal következő sorát: „sűrű erdő neveli a 
betyárt" -  Bartók Béla gyűjteményéből.)
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Betyármonda a Kozorai erdészet Fekete sűrű nevű erdőség 
környezetéből

„Ment az erdei csárda közelében vezető országúton a szegény 
özvegyasszony a zombori vásárra, amikor elébe toppant egy 
marcona fejszés férfi és megszólítja: Há mén kee komámasszony? 
Mennék a zombori vásárra olcsó ruhát venni az árva leánkámnak 
feleié a szegényasszony Oszt mennyi píze van erre? Két korona 
30 krajcár. -  Ez kevés lesz egy szíp ruhára-valónak. -  Az elíb mönt 
erre egy kereskedő s a csárdából nemsokára tovább is megy a 
város felé, majd attú mögvesszük és segítek alkudni! Én az erdei 
favágók közt dógozok s most várom, hogy vegyek tűle másik 
ruhát... Rövid várakozás után jött is szekérrel a kereskedő...

Hó... álljon csak mög kee! Én Patkó Bandi vagyok, kiáltott rá a 
rablóvezér. Uraságod ösmer engöm... Gyorsan mutassa mög en
nek az asszonynak a portékáit, hadd válassza ki a leánkájának a 
nekivalót. (A jóasszony még nem tudta, hogy ki az a Patkó Bandi, 
de a kereskedő igen, s így rettegve adta át a megfelelő, szép, drága 
ruhát az asszonynak...) Most aztán csak iparkodjék ki a vásárra, 
mert elkésik és rosszul jár s én majd nemsokára megyek Zombor- 
ba maga után és kifizetem a ruha árát! -  A kereskedő gyorsan 
tovább hajtott, a rablóvezér pedig hazaküldte az asszonyt azzal a 
magyarázattal, hogy ne kérdezzen most semmit, de mondja el a 
faluban az embereknek, hogy Patkó Bandi mindig segít a szegé
nyeknek, ha szükséges és alkalma adódik rá." -  Az özvegy
asszony pedig csak már a faluban tudta meg utólag az emberek
től, hogy a rablóvezér ajándékozta meg!...

Ebben a fejezetben az erdők sorsa és az erdőgazdálkodás hely
zete a fellelhető kevés történelmi adatforrás alapján a bemutatott 
erdős táj fejletlennek látszik. Uradalmak itt, közelben alig voltak. 
Távolabbról küldött magyar hatósági vagy földesúri rendelkezé
sek erdőhasználati szolgáltatásokról pedig kevés eredménnyel 
jártak. Mégis, királyi vadászok és madarászok időnként működ
tek, és a helyszínen élt falusi jobbágyság szerény igényei is rejtet
ten és ritkán, de teljesülhettek a helyi erdőkben.11
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5. Török hódoltság alatti korszak erdeinek sorsa 
a délvidéki Duna mentén (1526-1697)

A mai Bezdán község területén található erdők sorsának, álla
potának és a velük rendelkező mindenkori gazdájának megisme
rése erre a vidékre sem felesleges, mivel még a mai generáció 
életének teljes szakaszában is olyan változások állapíthatók meg, 
amelyekből visszakövetkeztetve csaknem bizonyosak lehetünk 
abban, hogy az elmúlt ezer év alatt ez az erdős vidék is sokféle 
változáson ment át, s ezeket nem lehet figyelmen kívül hagyni a 
mai állapot leírásánál sem.

Régi iratokban, határleírásokban, háborús események, termé
szeti csapások stb. leírásában egyes országrészek vízgazdálkodá
sára vonatkozóan olyan említések találhatók, hogy ott folyó, bő
vizű patak vagy árvízhajtotta vízimalmok voltak, ami a mai ter
mészeti állapot ismeretében számunkra csaknem elképzelhetet
len. A magyarországi török hódoltság alatt is a Duna-Tisza ösz- 
szefolyásának zsákterülete, Bácska (ami egy része az 1920. évben 
Jugoszláviához csatolt területnek) az erdőgazda szemével nézve 
elhagyott, elvadult, gazdátlan erdős vidékké vált, amelynek a 
folyók mindkét parti sávjában szinte áthatolhatalan őserdők és 
ligetes, mocsártölgyes árterületi erdők és bozótos, cserjés, vadjár
ta képe alakult ki. Errefelé akkoriban szinte állandó hadjárás volt, 
a török hadseregek felvonulásai és sokszor a nyomukban járó 
martalóc csapatok, vagy nomád, állattartó népcsoportok (ame
lyeknek az életmódja hasonlított még a közelmúltban ismert ván
dorló cigányokéhoz) jelenléte határozta meg e tájat. így itt a 
maradék földművelő, háziiparos vagy kereskedő életvitele lehe
tetlenné vált, mert állandó fosztogatásnak, életveszélynek, el
pusztulásnak volt kitéve.

Az akkori erdők sorsa az őserdővé válás volt, amelyet kevéssé 
befolyásolt az erdőségekbe, az ingoványos ligeterdőkbe menekült 
kisszámú magyar és szláv szórványnépek jelenléte, amelyek itt 
próbálták átvészelni az állandó háborúk és a török hódoltság 
évtizedeit (a Balkánon évszázadait). így tehát a mohácsi vészt 
követő korszakban, amely a törökök kiűzéséig tartott, gyakorla
tilag a 17 század végéig, nem történt pozitív fejlődés az erdőgaz
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dálkodásban. Előzőleg mindenütt az országban úgynevezett ki
rályi erdők voltak, amelyeket sokszor hosszabb-rövidebb ideig a 
királyok híveinek tartott főúri (nemességi) földbirtokosok hasz
náltak, korlátozottan ugyan, de rendszertelenül, vadászat, mak- 
koltatás, legeltetés, tüzelés- és építkezéshez, uradalmi gazdálko
dáshoz szükséges szerfanyerés céljából, itt-ott királyi erdészek, 
uradalmi erdőőrök, kis feladatkörű megbízottak révén. A vágás: 
rendszertelen szálalás. Abban a történelmi időben, amikor már az 
Anjou-királyok voltak a magyar trón urai, főurak is úgy uralkod
tak Magyarország egyes részein, mint a (kis)királyok. így a Kulu- 
di Botond fia, János itt a tulajdonos (birtokos) nemesúr, a mai 
Bezdán határához tartozó erdőségekben is. Hiteles okiratok sze
rint 1341. és 1342. évben ezek a területek Battyán faluhoz tartoz
tak, amelyek a török uralom illetékes igazgatási szervei (nahijék) 
intézkedéséig több magyar nemes úrnak a birtokai voltak. Min
den jel szerint az erdőkre vonatkozóan a korábban kialakult 
királyi és közösségi birtokhasználati jog érvényesült továbbra is, 
tehát a közösségi erdőhasználat is. Eszerint minden (tehát a terü
leten élő lakosság és a földek) az „uraságé" (később kincstári 
uraságé), de az erdő termékét saját szükséglete mértékéig min
denki használhatta, a területen letelepedett minden ember. Ké
sőbb ezt szolgalmi jognak, servitutnak nevezték a törvényes sza
bályozások, mint a 18. századi erdőrendtartások és úrbáriumok a 
királyi rendeletek keretében.12 Balla Ferenc arról ír, hogy a hódolt
sági területről elmenekült nemesi birtokosok távolról is igyekez
tek az ottmaradt lakosságtól behajtani a földjeik haszonbérét, s 
mivel 1554. évből ránk maradt adókönyvek szerint (defterek) 
Küllőd, Paka, Hájszentlőrinc adót fizettek a törököknek is, sőt az 
egyháznak is adóztak (egy 1543. évi kalocsai dézsmalajstrom 
szerint Battyán, Bartán falubeliek is fizettek 16 forintot), így a 
helybenmaradottak, illetve az ott élők többszörös adót fizettek.

A rendelkezésre álló erdészettörténelmi iratanyagban erre a 
korszakra vonatkozó legtöbb adat nyugat-magyarországi erdős 
területekről van, ahol a Habsburg uralkodók „jóvoltából" többé- 
kevésbé folyamatosan rendezettebb állapotok voltak. A másik 
országrészből, ahol kevésbé érvényesült a korabeli magyar állami 
közigazgatás valamelyes rendje (Kelet-Felvidék és Erdély), de
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mégis némileg működtek a magyar irányítású gazdálkodási szo
kások és adminisztráció, szintén maradtak fenn ebből a korszak
ból okiratok. Ott könnyebb feladata van a kutatásnak az erdőtör
ténet és a régmúlt időbe visszanyúló erdőgazdálkodás megisme
résére és leírásához. Ezekkel szemben a Duna-Tisza közén másfél 
évszázadnál hosszabb török uralom alatt tartott lakosság és föld
birtokokok sorsáról és gazdálkodásáról reális és hitelt érdemlő 
ismeretek és adatok alig vannak. A nehéz körülmények között és 
állandó üldözés alatt csak az egyházak irattárában és a török 
adókönyvi (és más, jelentéktelen utazásleírások) kiadványaiban 
találhatók olyan eseményekre és gazdálkodási elemekre történő 
utalások, amelyekből valamelyes következtetések vonhatók le.

Hasonló értékűek témánk szempontjából a Bács-Bodrog Vár
megye Történelmi Társaságának reprezentatív kötetei is a megye 
monográfiáival.

Végül, ezekről az időkről is vannak néprajzi anyagok, szóha
gyományok, mondák, amelyek ugyancsak megerősítik az előző
ekben leírtakat. Az is elmondható, hogy az erdők évszázadokon 
át kialakult, illetve ebben a korszakban némileg módosult közös
ségi használata (valamiféle megtűrt módon, a török megszállók 
részéről is) folytatódott 1526 után is. Természetesen csak úgy, 
másodsorban, amikor a török hatóságok (nahijék) által követelt 
pénzbeli és természetbeni adókat (többek között az erdők utáni 
„tizedeket" is) teljesítették a szám szennt (sőt név szerint) előírt 
mennyiségben a hatalom által kötelezett lakossági személyek.13

6. A török megszállás alól felszabadított Délvidék 
erdőgazdálkodásának alakulása 

(1697-1742. évek alatt)

A korábbi fejezetekben is leírtak kiegészítéseként a legnagyobb 
valószínűséggel állítható, hogy a volt Bezdán-Kozorai erdőgond
nokság erdős területén (amely Bezdán község határához és köz
vetlen környékéhez tartozott) olyan árterületi szigetvilág és liget
erdő volt, amelyet az éy  nagyobb része alatt a Duna vize járta, de 
egyébként is félig vízfelülettel rendelkezett. Tipikus árterületi 
erdőség volt, melyben a mocsártölgyek, fűz és nyárfélék dominál
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tak. Itt még ma is láthatóan magas vízállásból származó folyóhor- 
dalékokból kiemelkedő szigetek vannak, amelyeket sűrű Duna- 
mellékágú víz (így a Vajas folyó ezer év óta meglévő mellékágai 
és sok, különböző érdekes nevű, „foknak nevezett" Duna-mellék- 
ág) övez és hálóz be, mint a Kalandos-fok, Sebes-fok, Kopolya-fok 
stb.

A 1697. évi zentai csata után, 45 év alatt alakult ki Bácska Duna 
menti erdős területén (ahol csak a bujdosó maradék magyarság 
és a szervezetlenül idetelepült szerb lakosság foglalta el az elpusz
tított magyar romos vagy félig beépült helységeket) a Habsburg 
magyar királyok közigazgatási szervezete, amely a Bécsi Udvari 
Kamara néven „megfelelő felhatalmazás alapján" intézkedett az 
újjáépítés és különleges politikai elgondolással folytatott telepíté
sek céljából.

Itt, Bács-Bodrog vármegye észak-nyugati, Duna menti részé
ben, az ősi Bodrog területén, a már Ausztriában többé-kevésbé 
bevált kincstári uradalmi erdészet irányító, intéző és kezelő szer
vezetét vezették be. Ezt elsősorban a felvidéki bányászati körül
ményekhez és szervezettséghez alkalmasítva, valamint a hamu
zsír termelés miatt szükségessé vált rendszabályozások és az 
erdővédelmi szempontok miatt fejlesztették ki. Ennek kapcsán 
tartományi politikai szempontok érvényesültek, nehogy a függet
lenség irányába fejlődő magyarországi közigazgatási rendszer 
kerüljön előtérbe. Ez a bácskai újratelepítési helyzetben a nemze
tiségeknek sem tetszett, mert ők, különösen a délszlávok (de a 
németek, szlovákok és csehek is) a bácskai betelepülésekben gaz
dasági megerősödésük és etnikai terjeszkedésük lehetőségeit lát
ták.

A 18. század fordulóján még csak az osztrák vagy német és cseh 
erdőgazdasági elgondolások, módszerek és gyakorlat volt a „lát
határon", amit a többféle idegen beszéd is és nevek is erősítettek. 
A beindított Budai Magyar Kamara és a későbbi Bécsi Magyar 
Udvari Kancellária működése nyomán már-már biztatónak lát
szott a sokféle idegen befolyás ellensúlyozása, ő k  ugyanis a 
hajdani vármegyei központ közelében szabad királyi várossá fej
lődött Zombor vármegyei székhelyet favorizálták, és a Duna 
menti erdős sávok betelepítését (Bezdán, Bácskertes, Szilágyi,
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Doroszló, Gombos) szorgalmazták és szervezték eredményesen, 
így voltak aztán kialakíthatók a magyar kincstári (királyi) erdők 
központjában a magyar szervezetű erdészeti központok is, Bez- 
dánban és Doroszló-Gomboson.

Az erdőgazdálkodás ebben a félszázadban gyakorlatilag 
ugyanúgy folytatódott, mint a török hódítás és megszállás alatt. 
A lakosság eleinte még kicsiny létszámú volt. Bodrog és Bács 
megyében 1699-ben 153 lakatlan és 53 lakott helység volt, 2256 
adózó polgárral. Az évszázad közepéig a visszatért „magyar 
királysági hatalom" (persze osztrák császári jelleggel, hiszen I. 
Lipót Habsburg király egész Magyarországból osztrák tarto
mányt akart csinálni) még a lakott területeken sem tudta gyorsan 
megszervezni a közigazgatást. így az erdőhasználatra csak név
leges tulajdonosi (királyi) intézkedés jutott. Ez tulajdonképpen 
csak gazdálkodás-nélküliség volt, vagyis az erdőt mindenki tet
szése szerint használta ki. A letelepült „nem magyarok" mindin
kább többen lettek, mint a magyarok, és helységenként „vették 
kézbe" az irányítást, a végleges állapot kialakítását. Az előnyök a 
délszláv összetartás és szerveződés javára fejlődtek ki, aminek 
fegyveres csapataik időnkénti „fellépése" adott nyomatékot. Igaz, 
hogy a még mozgásban lévő törökellenes osztrák szervezésű 
császári csapatok időnkénti jelenléte támogatta a központi (ki
rálysági) rendezést, de ennek tartós hatása csak a század második 
felében lett.

A balkáni szerbek terjeszkedése részben a magyarok általi be
fogadással, részben folyamatos, önkényes letelepedéssel (beszi
várgással), részben fegyveres szervezkedés, fellépés útján, csapa
tok erőszakos tevékenységével folyt.

Ilyen körülmények között alakították a Délvidék újrarendezé
sét 1697-1742 között, benne az erdős területek konszolidálását 
legalább három irányzattal: 1. a hivatalos Habsburg-politikai ha
talom részéről; 2. a magyar történelmi országrendezés gyenge 
szervezése és intézkedése; 3. a délszláv terjeszkedés, betelepülés, 
a szerb Vajdaság minden eszközzel történő megvalósítása.

Ma már történelmi tény, hogy a balkáni délszlávok tudták 
megvalósítani a fent leírt politikájukat és gátlástalanságukra ala
pított tervüket. Mert a Habsburg-politika és hatalom elgyengült,
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megbukott és visszakozott, de úgy, hogy átengedte a teret a 
felkészületlen, elnyomott és nemzetközi hitelét vesztett magyar
ságnak, amelyről hamis képet festve cseh vezérléssel rábírták a 
háborúgyőztes hatalmakat a szláv-magyar ellenségeskedés elbí
rálására, és meggyőzték a nemzetközi világszervezkedés összefo
gott humán- és békeszervezeteit Magyarország elítélésére.

Összefoglalva erdészettörténeti szempontból és céllal a magyar 
Délvidék 18. századfordulós helyzetismertetését, erről az alábbi 
következtetések és megállapítások adhatók: az egész erdős vidék 
kincstári tulajdonná nyilváníttatott, majd Baján Kincstári Uradalmi 
Központ alakult. Innen intézik a leírt Duna menti területek gazda
sági igazgatását (engedélyek kiadását, különböző természetbeni 
adók, „tizedek" beszolgáltatását, szerződési kötelezettségek vég
rehajtását, erdőhasználatok kiutalását, ellenőrzését stb.) főleg he
lyi megbízottak és kiküldöttek útján. Később helyszíni képviselő 
is beépül a helységi elöljáróságokba, sőt ottlakó erdészeket is 
rendszeresítenek.14

7. A délvidéki Bezdán erdős környezete 
a Duna mentén az 1743-1867. évek alatt

Ebben a korszakban a török uralom alól 1697-ben megszaba
dult Bodrog és Bács megyékben talált erdős területek a Budai 
Magyar Kamara kezelése alá kerültek, és nagyrészt központi 
rendelkezés alatt állottak. Közvetlen kezelését a Bajai Kincstári 
Jószágigazgatóság, illetve Uradalom intézte a kamarai erdészek 
által, adott esetben kincstári erdész közreműködésével, aki már a 
helyszínen is lakott. Ennek az erdőgazdálkodási rendszernek, 
szervezetnek a működéséről ebben a körzetben a kutató rendel
kezésére még kevés leírt működési tény áll.

A községre (immár mezővárosra) vonatkozó adatot elsőnek az 
1760. évi kamarai térképről ismertünk meg, amely szerint az 
idetartozó kozorai erdő a „délkeleti belterület végéről húzódva 
délen a monostorszegi Grubasics pusztával volt határos."

Az 1765. évig bezárólag többszáz oldalas jelentés maradt fönn 
a telepítés módjáról és eredményéről, de ebben sincs semmi utalás 
az ottani (bezdáni) kincstári erdőkre és erdőgazdálkodásra.
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Egy fennmaradt 1765. évi szerződés szerint „Bezdány Kincstári 
Helység főelőjárói stb. kötelezik magukat, hogy a tisztelendő 
plébános uruknak esztendőként tartoznak juttatni: 18 pozsonyi 
mérő vetést, 8 szekér szénát, fát szükséglet szerint... stb." Ebből 
következik, hogy a Kincstár mint kegyuraság -  benne az erdők is
-  az érintett alkalmazottakat, a hagyományos közösségi erdő
használat alapján, saját szükségletük mértékéig kielégíthetik.

1763-ban bécsi rendeletre felmérték Bezdán határát (Kovács és 
Coroni mérnökök), s itt Merkopnya dűlőben (tehát a kozorai 
erdészet szomszédságában) „Sylva" „Dominális Prohibita" (tilal
mazott uradalmi erdőt) jegyeztek fel (ami 1768-ban került közzé
tételre).

Ugyanezen jelentéssorozatból kiderül, hogy a (kincstári) föld
birtoknak itt (Bezdán határában) „a helységtől északra eső része 
gyönge minőségű csupa víz és mocsárból áll... más részein erdő, 
némi szántóföld és rossz szikes legelő volt." Ez a későbbi megne
vezések szerint, máig is felismerhető birtokrész, az isterbáci ha
tárdűlő, amely azóta is -  az állami erdők kategóriájában -  a 
bezdáni m. kir. erdőhivatalhoz tartozott 1941-ben. (Itt említik meg 
ismét Merkopnya határrész „uradalmi erdőit".)

Bezdán elöljáróságának egy 1766. évi beadványa a vármegyei 
hatósághoz sérelmezi, hogy a Magyar Királyi Kincstár (nyilván a 
bajai kincstáruradalmi intézőség) nem tartja be az erdőhasználat
tal vállalt szerződési kötelezettségét.

1767-ben a Mária Terézia által kiadott rendeletekkel szabályoz
ták az úrbéri viszonyt, így konkrétan Bezdán község viszonylatá
ban is.

Ezzel kapcsolatban a helytörténészek kiemelik, hogy a job
bágynak (földesúr-jobbágy viszonylatában, ez esetben az erdő
kincstár a földesúr) „joga volt épület- és tűzifára a földesúr erde
jéből." (A panaszokkal az úriszékhez lehet fordulni!)

Az 1767. évi úriszéki tárgyalásról olyan jegyzőkönyv maradt 
fenn, hogy a jobbágyok kötelezettségeit Bezdánban a kincstár felé 
(külön) szerződés szabályozza. (Ez igaz, de a bezdániak mint 
betelepítettek nem jobbágyok, hanem szabadon költöző polgá
rok). Az úriszék szerint az erdő az uradalomé. Vágni tilos!
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1771-ben a helytartótanács rendeletére Bezdánban is megtör
tént az úrbéri rendezés. Eszerint „Bezdány Camerális Helység 
összesített használati terheiből", kiemelten az erdőhasználattal 
kapcsolatban: „118 öl tűzifa kivágása" elvégzendő, amit a kincs
tári intézmények kapnak kitermelve, felkészítve a „királyi", 
kincstári erdőkből. (A munka, robot és a „tizedek" akkor egy 
adózási forma volt.) Az évi adatok szerint Bezdánban 3 erdészlak 
állt. Ez azt jelentette, hogy a kiterjedt kincstári erdők (félig) közös
ségi használata „kézbentartásának" érdekében már ekkor a hely
színen lakó „kincstári erdész" irányítási, intézési gyakorlatára és 
adminisztrálására, majd felügyeletére, ellenőrzésére és erdőőri 
tevékenységére volt szükség. Hogy ezt mennyire komolynak tar
totta mind az erdőkincstár uradalmi, bajai igazgatósága, mind a 
telephelyi feladatát lelkiismeretesen ellátó községi elöljáróság, azt 
mi sem bizonyítja jobban, mint a következőkben ismertetett „hi
vatali eskü", amit nemcsak a községi vezető személyeknek, ha
nem a következő felelősséggel tartozó alkalmazottaknak is már 
1748-tól kezdve nyilvánosan „le kellett tenni": orvos, bábaasz- 
szony, kisbíró, mezőcsősz, templomszolga, borbíró, kocsmáros, 
halász, erdőőr. A mezőőrök, erdőőrök, halászok számára fontos 
volt a részestermelés, tizedelés, beszolgáltatások, tehát az anyagi 
érdekeltség miatt, továbbá a kocsmárosnak kocsmai rendfenntar
tás érdekében, a halásznak pedig azért, mert abban az időben a 
halászás talán a legfontosabb népélelmezési ágazat volt. Minden 
régi írás hajdani nagy halbőségről, a halászat eredményességről 
szólt, s ez elsősorban a Duna menti vízivilágra állt fenn, ahol az 
ártéri erdők területén rengeteg lapályi vízfelület volt, amelyben 
minden magasabb vízállásnál összegyűlt a halállomány, majd a 
gyors apadáskor nagy mennyiségű hal maradt vissza. Ez akkor 
az erdészet feladatkörébe tartozott, s a vadászattal együtt legfőbb 
mellékhaszonvételnek számított.

Az 1790. évben megtartott községi szemle és összeírás a követ
kezőket tartalmazza: Bezdánhoz tartozó tölgyerdők a Deákerdő, 
a kozorai és az isterbáci erdők, ezek összesen 1363 kataszteri hold 
területtel. A dunai kompnál lévő erdő 237,5 k. hold. A Deákerdő 
még fejlődésben van (tehát még fiatalos, rudas és nevelésre szo
rul). Itt az erdő 16 parcellából (tehát erdőrészletből) áll, elég sok
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beteg fatörzzsel s az egész területen „tervszerű fakitermelés fo
lyik" (vagyis áterdőlés). A fát részben építkezésre, részben tüze
lésre használják. Eddig 430 ház készült el az innen származó 
épületfával. Itt a jövőben évente három új ház építéséhez szüksé
ges faanyag termelhető ki. A kompnál (Adica) elterülő erdőben 
ugyancsak rossz a faállomány. Itt 12 fakitermelő munkacsoport 
dolgozik és évente 41 öl puhafát vágnak ki. A következő 53 új 
telepesnek ugyanannyi épület- és tűzifát kell biztosítani, mint az 
eddigi 430 telepes kapott. Itt a kaszálókat 3 évenként adják ki 
bérbe. A vadászat, valamint a tölgyesekben lévő legelők haszná
latijoga Bezdán mezővárost illeti meg. A lakosság a mocsarasabb 
területeken rőzsét vághat le. (Ennek értéke sincs feltüntetve a 
„becslésben".)

Az idézetekből nyilvánvaló, hogy ezeken a kincstári, illetve 
erdőkincstári területeken már bizonyos erdőgazdálkodás folyt, 
ami kiterjedt majdnem minden területre, ahogy később már az 
előírt tervszerű gazdálkodást bevezették, s amihez már erdészek 
(szakemberek) alkalmazására is szükség volt.

1841-ben a községi nyilvántartás szerint Szántó Ignác tanító 
járandósága (a havi fizetésen és a szántóföldön kívül) az erdő
kincstártól 9 öl kemény fa és egy szekér széna.

Különböző levéltári iratanyagból és helytörténeti forrásmunkák
ból még a következők érzékeltetik az 1867. évi történelmi kiegye
zésig terjedő időszak történetét:

1. Bezdán mezőváros 1848. évi lakos- és lakások összeírási 
jegyzéke szerint az Új utcai 576. sz. ház erdészlakás. (A korábban 
jelzett 3 erdészlak közül a második a Fekete sűrű védkerületben, 
a harmadik pedig zombori országút mentén, 4,5 km-re a község
től, a bezdáni csárda, határpont közelében volt.)

2 .1849-ről jegyezte fel a „bezdáni krónikás" (Ligeti) a bezdáni 
honvédszázados, Schvell Titusz legendáját az elbukott szabad
ságharc utáni időkről, hogy amikor őt saját otthonában letartóz
tatták az osztrák hatalmi, elnyomó szervek, egy, a község szélén 
álló, kb. 150 éves, hatalmas törökmogyorófához kötözve őriztették 
elhurcoltatása előtt. A község hazafiai lefegyverezték az őrséget 
és kiszabadították őt, s így elmenekülhetett a közeli erdőségekbe. 
Ez a legenda, mely számos leírásban szerepel, az erdőgazdálko
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dás szempontjából azért értékes, mert ez több lexikonban is meg
jelent fényképes illusztrációval, mint természetvédelem alatt álló 
faritkaság, amely még az 1980-as években is megvolt (de ekkor 
öregségében kiszáradt). Bizonyára ez volt a községi belterület 
egyetlen és utolsó fája, amely az ottani ősi erdőből maradt fenn 
addig.

3. 1853-ban készült a községi naplójegyzetek között az az irat, 
amely akkori hatalmas tűzvészről szól (a főtéren 9 ház teljesen 
leégett), mely alkalommal D. Frigyes főerdész tűnt ki leginkább az 
oltásban. Ő volt az első kincstári erdész Bezdánban, akinek a 
nevét feljegyezték. (Szájhagyomány alapján közismert, hogy ő 
volt a környék akkori népszerű vitéz Delin Frici bácsija. Unokája 
100 évvel később Apatinból menekült erdész alkalmazott volt az 
Állami Erdőgondnokságon Dombóváron.)15

4. 1753-ban a Bács megyei szolgabíró jelentést ír a Magyar 
Udvari Kamarának az ellenőrzési körzetében (tehát Bezdánban 
is) működő erdészek erdőhasználati tapasztalatairól.16

5.1755. V. 10-én a bécsi Helytartótanács rendeletben utasítja az 
erdészeti szerveket és érintett helységek vezető testületeit, hogy 
a nedves termőhelyeken fűzfacsemetéket ültessenek, és a végrehaj
tásról rendszeres jelentést küldjenek.17

6. Mária Terézia uralkodása alatt (1780-ig bezárólag) a kamarai 
intézmények utasítást kaptak, hogy a királynő által kiadott erdő
rendtartást előírásként tartassák be az országban mindenütt a 
kincstári erdők kezelői által és az érintett helységek vezető testü
letének hatáskörében, területein.18

7. A budapesti Országos Levéltár 1790—1867-ig terjedő egyes 
kiemelt bizonylati iratai tartalmának idézeti ismertetése az erdé
szeti tevékenységekről.19

8 .1787-ben a Zomborban székelő Kamarai Jószágigazgatóság 
utasította a körzetébe tartozó erdők kezelő)ét (így Bezdánt is), hogy 
„marhalegeltetés az erdőkben hatóságilag tilos és a homokos 
területeket be kell fásítani".20

9. Közzétették a bácsi kamarai erdőmester 1787. évi jelentését 
a Bács megyei erdők állapotáról, amely Bezdánra is vonatkozott.21

10.1852 decemberében a bezdáni elöljáróság fennmaradt hiva
talos levélmásolata szerint értesítették az (erdő)kincstári urada
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lom ispánságát Apatinban, hogy sertésmakkoltatás és makkgyűjtés 
céljából bérelni kívánják a Bezdán és Monostorszeg határában lévő 
erdőket (amiket eddig az uradalom saját disznóinak makkoltatá- 
sára használt fel).22

11. Az 1853. évre Bezdán község elöljárósága általános vadászti
lalmat rendelt e l  de a farkasok ismét elszaporodtak az erdőkben a 
nagy tél miatt, és már a belterületek közelében is megjelentek, a 
pusztításukra hajtóvadászatot tartottak ellenük.23

A nyáron fellépett takarmányhiány miatt Bezdánból 1200 szar
vasmarhát hajtottak ki erdei legeltetésre,24

12. 1853 nyárutóján a közeli Szántovánál dunai gátszakadás 
történt, és az árvíz Bezdán határába is betört. Nemsokára a Fekete 
sűrű erdőrésznél lévő töltést is át kellett vágni, hogy a víz lefolyjék 
az alacsonyabb vízállású Duna-ágakba. Szeptemberben ezt a töl
tést is rendbe kellett tenni, s az átvágást betömni. Ez alkalommal 
a környék mozgósított lakossága is bedolgozott.25 A 12 bezdáni 
szekeres mellett 17 koluti és 10 monostori parasztkocsi is részt vett 
a földmunkában.

13. Az önkényuralom idején, amikor az osztrák uralkodóház 
Magyarországot tartománnyá akarta tenni, az 1853. évben szol
gálati utasításra a császári és királyi (K.u.K.) erdészeti szervek 
(erdőgondnokságok stb.) lettek Magyarországra is tervezve. Ez 
érintette a Bácskát, így Bezdánt is. (A teljes és tökéletes bevezetést 
soha nem sikerült elémiök.)26

A bácskai erdős területek sorsa és gazdálkodásának története 
alig látszik érthetőnek a magyarság mai generációja számára, ha 
nem ismeri a magyarországi Délvidék általános történetét, külö
nösen a magyarországi török hódoltság után.27

A balkáni néppusztulásból elvándorolt egyes népcsoportok 
Bezdán erdőségeiben is letelepedtek, mert itt védettebb helyek is 
voltak, továbbá legeltetési lehetőségek. Ekkor kaptak szerb nevet 
az itteni erdők, és azóta érte sok atrocitás az őstelepülésekből itt 
megmaradt bujdosó magyarságot.28

Visszatérve az 1742. év körüli területi, lakossági és erdőgazdasági 
újjárendezésekre, ismeretes, hogy akkor legalább háromféle irányzat 
érvényesült Bácskában. A Budai Magyar Kamara magyar családo
kat telepített a Duna menti erdős tájakra. Itt létesültek Bezdán,
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Bácskertes, Doroszló és Gombos községek. Hatékonyabb és támo- 
gatottabb volt még errefelé is a németek betelepítése Kolut, Apatin, 
Hodzsák és Karavukovó-Bácsordas, Palánka stb. községekbe. 
Legeredményesebb tömeg- és térhódítás szempontjából a szerbek 
betelepülése, amely legkorábban még beszivárgás, menekülés, bé
kés befogadtatás, tömeges áradat, majd fegyveres fokozatos tér
hódításokkal, s végül világpolitikai segítséggel, erőszakos har
cokkal, háborúskodással, sokféle terjeszkedéssel a relatív többség 
aránya mértékéig „sikeredett" (Ezeket az eredményeket ugyan
itt, de másutt még erőteljesebben, Béreg, Monostor, Sztapár, 
Szond stb. délszláv községek jelentették.)

Az osztrák uralom fokozatos visszavonulása (1867) és térvesz
tesége (döntően először 1920-ban) következtében néhány évtize
dig a magyar politikai és gazdasági elgondolások érvényesültek. 
Német-magyar erdőgazdasági egységek alakultak ki Apatinon és 
Palánkán, magyar erdőgondnokságok jöttek létre Bezdánban és 
Doroszlón. (Délszláv erdészet a 19. században itt még nem volt, 
de szláv nevű alkalmazottak -  a korabeli névjegyzékek tanúsága 
szerint -  csaknem mindenütt jelen vannak azóta is a személyzet
ben.)

Azóta elmúlt 150 év, Bácska ma kb. 80%-os szláv világ lett, 
beérett az akkori délszláv-pánszláv politikai elgondolás és gazda
sági berendezkedés. De közben volt egy trianoni döntő fordulat. 
Békeszerződéssel és többszörösen túlerős fegyveres hatalommal 
egy csapásra minden szerb lett. A négy Duna menti erdőgondnok
ságban (s még inkább a többi hivatalokban, intézményekben s 
mindenütt) cirill betűs feliratok figyelmeztették a belépőt: „Csak 
államnyelven beszélhetsz!"

1750-ben már mindenki tudta Bezdán községben, hogy az 
erdőkincstár a „földesúr", illetve kegyuraság, „aki" a templom, az 
iskola és néhány középület felépítését is vállalta. (Ezt a Magyar 
Királyi Kincstár a kalocsai érsekség meggyőző közbenjárására 
1723. év óta arrafelé „patronálta".) így ezeket az építéseket 1742- 
től kezdve a bajai kincstári uradalmi intézmény 70%-ban, a lakos
ság 20%-ban viselte munkával és igásfogattal. Ekkor már a kincs
tári erdőgazdálkodás helyszíni intézése céljából az erdész is ott élt 
a községben, bizonyos mértékben képviselte is az „uraságot", a
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kegyurat pedig azzal, hogy a templom szentélyében, a község 
vezető polgárai részére fenntartott padok között ott volt az ő helye 
is. Most már a mezővárosban tisztségviselőként is, ahol az ilyen 
minőségben foglalkoztatott személynek a következő szövegű es
küt kellett letennie: „én .... esküszöm ... Isten törvénye és igazsága 
szerint fogok dolgot találni és azt minden igyekezetemmel 
igyekezem öregbíteni és vastagítani."

Bezdán mezőváros pecsétjében és címerében az erdő is szerepel 
mint jelkép, amihez nemcsak haszon és érték, de legenda, megbe
csülés és szeretet is fűződik. A körpecsét felirata „Sigillum oppidi 
Bezdány 1743" Mind a pecséten, mind a címerben lévő szimbó
lumok: a keresztben végződő kard, a stilizált búzakoszorú, egy 
dolgozó és egy „hadfi", kapa és építkező szerszám (vakolatozó 
lapát) és egy lombos fa, amely az erdőt és a családfás összetarto
zást is szimbolizálja, a hullámdíszítések pedig a határbeli folyó
kat, vizeket, de a hullámzó tengernyi búzakalászt aratáskor is, a 
szokásos címeri koronadísz itt is némi utalást a nemesekre.

Erről a korszakról megírták azt is a krónikások, hogy 1848 után 
nemcsak tartományi hivatali körzetek, hanem szerb milíciajárá- 
sok is voltak itt. Például Bezdán a zombori járáshoz tartozott, 
amely szabad királyi város volt ugyan, de egyfajta milíciaköz- 
pont, hatóság is a szerbeknek. (Ez azt is jelenthette, hogy egyfajta 
„állam az államban" volt itt, illetve egy kisszerb-alország az 
osztrák birodalom Magyarországán, esetleg egy altartomány a 
tartománnyá süllyesztett [nem]független magyar államban.)

Bácska: német-magyar másodfokú hatóság, megyének nem 
nevezhető: „tájegység vagy adókörzet", esetleg „kincstári gazda
sági övezet" keretében egy kiemelt politikai jelenség: szerb milí- 
cia, amelynek joga (és hatalma?) volt adót kivetni. Állítólag azon
ban csak a szerb nemzetiségűekre vonatkozott, ha egyáltalán 
tudták, hogy ki volt ilyen.

Az 1743-1867. évek erdőgazdálkodási történeti összefoglalása:
1. Bezdán 1743-ban Bezdán-pusztára telepített helység volt, 

egyharmad rész erdővel. Ebből községet, majd nagyközséget csi
náltak, aztán 1772-ben mezővárossá lépett elő Mária Terézia jó
voltából, de 1904-ben ismét nagyközséggé degradálták 
(124.818/1903. BM), majd hivatalosan, 1920-ban ismét csak köz
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ség (opstina). Jugoszláviához tartozva a második világháború és 
a front átvonulása számtalan megpróbáltatást hozott a magyar
ságra. (Sokan eltelepültek, bujdosva az erdőközeli szállásokon.) 
Bezdán 1950 után megszűnt önálló község lenni. A szerbek Zom- 
borhoz csatolták, annak „községi" részeként. 1990 óta városi ké
pet, külsőt, gazdasági, társadalompolitikai rangot és fejlettséget 
elérve, fürdővárossá való „előléptetése" folyamatban van, az egy
re több betelepült szerbség érdekeltségi okán. De a helytörténé
szek kutatásai alapján kiderült, hogy 1743 előtt is volt már Bez- 
dán-falu, ahol a zombori nahija (török-központ) 1579. évi nyilván
tartása szerint (az ismeretlen és nincstelen lakókon kívül) 10 
adófizető gazda (ház) is volt, sőt a kalocsai érsekségi könyvelés 
(és a visitatio canonica) szerint is szerepel Bezdán az adózók 
között.

2. Bezdán erdős környezetét mint egységet a Duna főága, a 
Kígyós és Mosztonga mellékfolyó környéke, a Kalandos és Vajas 
fokvíz, továbbá a Baracskai Duna-ág árterületei határolják be úgy, 
hogy északon a Kolut-Béreg-Gákovó dombvonulat a meghatáro
zó. Ez mintegy 65 négyzetkilométernyi terület, amely a Kovács és 
Coroni által végzett, legkorábbi határfelmérés szerint (a réteken, 
legelőkön, szántókon és vízterületeken kívül) mintegy 10 000 kát. 
holdnyi erdő, amely történetünk tárgyát képezi.

3. Ebben az időben tölgyesek, füzesek, kőriserdők és elegyes 
(tölgy, szil, nyár, juhar, gyertyán és hárs) faállományok voltak ezek, 
amelyek kb. fele arányban árterületi ligetes erdők, fele pedig ún. 
lapályiak, hullámtéren kívül álló erdő.

4. Az erdőgazdálkodást akkor a „laza közösségi erdőhasználat" 
jellemezte. Felőlük a kincstári jószágigazgatóság rendelkezett 
szóban és írásban, némi felügyeletet is gyakorol, bírál és utasít, a 
helyben lakók pedig gyakorlatilag az ősi szokás szerint, saját 
szükségletük kielégítésének mértékében vágják ki a kiválasztott 
álló fákat, legeltetnek, amerre jónak látják, makkoltatnak sertése
ikkel, halásznak és vadásznak „quantum satis" (amit mai felfogás 
szerint ösztönös orvgazdálkodásnak is nevezhetnénk), és visznek 
mindent az erdőből, tetszésük szerint. Az erdő szerencséjére még 
kicsiny a helyi lakosság száma, és a fogyasztás bőven regeneráló
dik az erdőben. Ebben a helyzetben az erdész még csak „leírja" és
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jó esetben jelenti a különböző erdőhasználatokat a felettes kincs
tári, uradalmi intézőségeknek, ahonnan utasításokat is kap bizo
nyos mennyiségű tűzifa és épületfa kitermeltetésére és leszállítta- 
tására, amit a helyi lakosság -  úgy, ahogy azt a jobbágyság idején 
tette -  a saját részének fejében teljesít is, mivel az „állami szervek
nek és tisztségviselőinek, sőt az egyházak kielégítésére is szolgál
nak az erdőbirtokok." Hasonló gyakorlat folyik, de még talán 
szabadabban a halászás és vadászat (pontosabban az erdei állatok 
feletti rendelkezések) tekintetében. Volt szó és írás is egy tervszerű 
erdőgazdálkodásról, mint a rendelkezések és rendtartások, de 
ezek pozitív jellegű megvalósulásáról nem voltak bizonyító ira
tok.

8. A m. kir. erdőgondnokság erdőgazdálkodása 
az 1867-1920. évek alatt

A magyar-osztrák kiegyezés (1867) mérföldkő a két nemzet, a 
Habsburg-házi király és Magyarország parlamentjének politikai 
harcában és a Monarchiában kialakult nemzetgazdasági kereten 
belüli erdőgazdálkodásban is.

A magyar Pénzügyminisztériumban, illetve a Földművelés-, 
Ipar- és Kereskedelemügyi, majd a Földművelésügyi Minisztéri
umban létrehozott országos erdészeti legfőbb szervezet, majd a 
vidéki erdőigazgatóságok, főerdőhivatalok, erdőhivatalok és er
dőgondnokságok fokozatosan működni kezdtek. Ebben a rend
szerben született meg egy m. kir. erdőgondnokság Bezdánban is. 
Előbb a zombori jószágigazgatóság felügyelete alá tartozó „pa
gony" volt Bezdánban, majd az erdészeti és a mezőgazdasági 
(bányászati) szervezetek elválasztása után az apatini erdőhivatal
hoz tartozó erdőgondnokság kezelte az itteni erdőket. Az erdő
gondnokság hatásköre és területe, összes erdős területei azonosak 
lettek a korábbi szervezettel, és vezetője is, Bohanek Nándor m. kir. 
erdőmémök személyében, a korábbi főnök. Ezeknek megfelelően 
a bezdáni m. kir. erdőgondnokság jellemzői a következők:

1. Az erdőgondnokság székhelye központi földrajzi fekvése, 
posta-, telefon- és villanyellátottsága, megfelelő közúti és vasút
vonal-közeli helyzete miatt Bezdán nagyközség, amelynek lakossá
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ga a tárgyalt korszak átlagában 8000 fő. Ebből kb. 7000 magyar, 
800 német (sváb) és 200 vegyes nyelvű, illetve származású sze
mély Az érintett szomszédos községek kisebbek és fejletlenebbek. 
Túlnyomó részben délszlávok (sokácok) és német nemzetiségű
ek, anyanyelvűek. Lakosság tekintetében kiemelkedő Monostor 
község, mintegy 4000 főnyi lakossal, amely azonban közlekedési 
viszonyai, szigetvilági kiterjedtsége és sok tekintetben elmara
dottsága miatt nem lett volna alkalmas hivatali központnak. Ha
sonlóan minősíthetők a többi szomszédos községek, még úgy is, 
hogy ezek kis lélekszámúak, kis területűek és nem magyarok.

2. Az egyes községekben elterülő kincstári (erdőgondnoksági) 
erdők nagysága, az akkori nyilvántartások szerint Bezdánban 2032 
kataszteri hold, Monostor(szegen) 8576 kh, Küllődön 81 kh, Bére- 
gen 215 kh és Kiskőszegen (Batinán) 21 kh. Az erdőgondnokság 
összterülete, beleszámítva a nem erdő művelési ágú kataszteri 
parcellákat is, 22 825 kh. (Hangsúlyoznunk kell, hogy a felsorolt 
megosztások és ármentesítési, folyószabályozási, tulajdonváltási 
okok miatt a területi adatok is folyamatosan megváltoztak.)

Az erdőgondnokság erdeinek nagyobb hányada a dunai árte
rületre esett, s emiatt a faállományok, illetve az erdők védelmi 
rendeltetésnek. Fafajuk fűz, nyár és vegyes összetételű lomberdő, 
eredetileg mocsártölgyes ligetes erdő.

A többi lombos erdő már ármentes területre esett, és lapályi 
erdők elnevezéssel jelzik. Ezek is azelőtt ligeterdők voltak, főleg 
tölgyesek és kőrisek, de fokozatosan elegyes kemény lomberdők
ké alakultak, melyben a kocsányos tölgy aránya csökken, a cser
tölgyé pedig egyre nő, és több az összetételben a szil, juhar, 
gyertyán és egyéb kemény lombos fafaj. A századforduló óta már 
több az akác is, mindinkább elegyetlenül, és a hazai nyár, sőt a 
nemesnyár.

Ezekre az eddig (1867 előtt) gazdasági üzemterv nélkül kezelt 
erdőségekre készültek először olyan üzemtervek ebben a korszak
ban, amilyenek a régebbi hatósági és szakmai előírások értelmé
ben a nyugat-magyarországi erdős tájakon (a hosszabb békés 
időben jobban fejlődött osztrák erdőgazdaságok példájára) már 
korábban is voltak. Itt azonban Bács-Bodrog vármegyének ezen a 
részén csak az 1879. évi XXXI. te. (magyar erdőtörvény) végrehaj
tása alapján állítottak össze üzemterveket.
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Az üzemtervi gazdálkodási mód bevezetése során egyik legne
hezebb probléma- az akkori erdőrendezési elveknek megfelelve, 
a rendtartás és a tartamosság gyakorlati megvalósításáért -  a 
korosztályokba sorolás volt. Ugyanis a korábbi évtizedekben (sőt, 
mondhatjuk, évszázadok óta) rendszertelen szálaié vágással „ter
melték ki" minden erdőben az építkezésekhez és tüzeléshez szük
séges fát. De ahol kisebb, szervezett és tervszerű tarvágások vol
tak, azokat is tuskóirtás nélkül hajtották végre. Ez érthető és 
elfogadható volt az árterületi füzesekben, amelyeket természetes 
sarjaztatással, tuskóról újítottak fel (több-kevesebb mesterséges 
pótlással). Ha pedig már magtermő faállományok kerültek sorra 
a „vágásrendben", akkor a természetes újulatú (önvetésű, ma- 
gonc) facsemeték figyelembevétele a sikeres felújításhoz fő szem
ponttá vált. Ha az évente kétszer, rendszeresen ismétlődő magas 
vízállás elpusztította a természetes (magoncos) újulatot, amire 
számítottak, akkor még mindig sor kerülhetett a tuskósarjazások- 
ra, de simadugványos pótlásokra is.

A lapályi erdőkben is viszonylag egyszerű és gondtalan volt a 
gazdálkodás, a faállományok térrendezéses, tarvágáshoz kap- 
csoltfelújítása (még a csemetekertek létesítését és rendszeres üze
meltetését megelőzően is), mert ezekben a jobbára tölgyes erdők
ben az állandó makkoltatás kedvező tapasztalatokat mutatott 
természetes felújítás szempontjából is. Ugyanis a makktermés 
olyan mennyiségű volt (az akkor még jobb helyi klíma és vízgaz
dálkodás hatására), hogy a sertések makkoltatása után is maradt 
elegendő makk a talajban, amely kicsírázott és kihajtott, mert a 
sertések túrása szinte felért egy talajelőkészítéssel.

A gondnokság kezelése alá tartozó területek földrajzi meghatá
rozása: az északi szélesség 45°45'-53' és a keleti hosszúság 
36°31'43'-ig terjedt. Az ezzel behatárolt terület nagysága kb. 84 
km2. Ez a közlekedés és szállítások szempontjából, az ottani erdő
sültség (5-12%) mellett kedvező.

A kezelési terület Bezdán község határának kiterjedését felöleli, 
és majdnem 3 oldalon azonos a bezdáni községhatárral (északon, 
keleten, délkeleten és nyugaton), délen azonban magába foglalja 
Monostorszeg területének háromnegyed részét is.
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A korszak fele idején nagyon sok vízterület és terméketlen, mocsa
ras rész volt errefelé, ezek azonban a 19. század második felében 
elvégzett ármentesítéssel és egyéb talaj kiszárítási eljárással nagy
részt megszűntek. Az itt található belvízi terület többsége termő
földdé vált, illetve sok dunai élő ágat töltésekkel lezárva holtággá 
változtattak (ezek a fokok), vagy részlegesen betemettek.

Az erdőgondnokság területén ekkor még holt Duna-ágnak 
számítottak (többnyire még 1990-ben is állandó vízkészlettel ren
delkező régi medrek) a következők: baracskai Duna-ág, kalandosi 
Duna-ág, Bezdán-fok, Sebes-fok, Vajas-fok, Gál-fok, Kopola-fok, 
Kardos-fok, Darázs-fok, Faddi-fok, Rekettyés-fok, Kereszt-fok, 
Csíkos-fok, Fekete-víz.

A hajózott Duna-főág is fele részben Bezdán községhez tarto
zott mindenkor, továbbá itt van az ekkor még szintén hajózott, 
Bajai-tápcsatoma, ami folyóvíznek számít, mert nagyobb részben 
eredeti Duna-ág és kisebb szakaszokban ásott meder. A Kígyós és 
Mosztonga akkor még állandó vizű folyó, de jelentéktelen. A 
felsorolt vízmedreken kívül itt vannak még az ármentesítő szi
vattyútelephez vezető lecsapoló „kanálisok", amelyek csak 2-3 m 
szélesek, és 1,5 m mélyek, összesen mintegy 5 km hosszban.

Az erdőgondnokságnak mint erdőgazdasági egységnek a helyi 
klímája a következő adatokkal jellemezhető: az éves csapadék 631 
mm. Megoszlása középértékekben: ősszel IX-XI. hóban 165; télen 
115; tavasszal 180; nyáron 171 mm. Erre vidékre is jellemző a 
kontinentális hőmérsékletingadozás (hideg telek, forró nyarak), 
amit azonban helyi viszonylatban mérsékel az erdők és a jelentős 
nagyságú vízfelületek hatása. Ezeknek a levegő relatív páratartal
mát befolyásoló hatása a mezőgazdasági termelés és állattenyész
tés eredményességében is megmutatkozik.

A bezdáni kincstári erdőgondnokságban tíz éven át meteoro
lógiai megfigyelőállomás is működött, amit jó ideig az országos 
meteorológiai hálózat értékelésében is szerepeltettek. Az éves 
középhőmérséklet 12,2 C° Leghidegebb hónap a január, -2 C°, a 
legmelegebb a július, +22,5 C°. A szelek előfordulása, nagysága és 
ereje mérsékelt, de néha érzékelhető még a delibláti kossava 
elnevezésű szél is. Állandó széljárás nincs, de ha fúj, akkor főleg 
északkeleti irányból. Ezt itt a nép böjti szeleknek nevezi.
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A terület sík, viszont a Duna jobb partján, 200 méternyire köze
lítik meg a község határvonalát -  a meder közepe -  a baranyai 
dombok, Batina község szőlőskertjeinek utolsó nyúlványai. A 
gondnokság központjától nem messze van az erdős terület leg
magasabb tengerszint feletti pontja, a templomtér -  90 méteren. 
Másutt csak a község keleti határvonalán van még egy enyhe 
dombvonulat, az Egyházashalmok, de ennek a dombalja is csak 
75 méter. Az innen 14 km-re fekvő Zombor megyeszékhely és 
szabad királyi város jóval alacsonyabb fekvésűnek látszik. Már az 
országúton közeledve is észrevehetően lejt a terep, mégis Zombor 
70 m tengerszint feletti magasságon van. Talán csak népmesének 
tűnik az a falusi fáma, hogy ha Bezdánban valamely dunai árvíz 
magassága eléri az 1 métert, akkor Zomborban már a templomok 
tornyai is alig látszanak ki a vízből.

A gondnokság teljes erdőterülete három külön erdőtömbből áll. 
Közülük a legnagyobb a monostori határhoz tartozó szigetek füzese. 
A második a kozorai komplexum, melynek 3 /4  része Bezdánhoz, 
1 /4  része Monostorszeg határához tartozik. A 3. a legkisebb kü
lönálló erdőtag a béregi erdő, mely a küllődi kerületnek a része a 
Fekete sűrű erdőből. Innen az északi koszorúként nyugat felé a 
Duna-ágig tart, és beletartozik a bajai tápcsatorna medre is, vala
mint az ott kanyarodó Baracskai holt Duna-ág is, melyet töltés 
választ el a Dunába torkolló baracskai-bezdáni téli kikötőtől és 
egy füzes dunai ligeterdőtől. Ennek 21 kh-nyi parti szegélye már 
Batina község tulajdonát képezi. A felsorolt erdőtömbök Bezdán 
belterületét, szántó, legelő és réti földjeit koszorúzzák körbe, ame
lyen át több országút és egy vasút vezet.

A jogelőd kincstári erdőgondnokság átszervezésével m. kir. 
erdőgondnokság címen új felépítésű szerv jött létre. Ennek a 
hivatali helyisége Bezdán határában, a megyeszékhelyhez vezető 
kövesútnál kiépült erdésztelep legnagyobbik háza lett. A gond
nokság személyzete a 19. század végén egy erdőmémök képesí
tésű vezetőből, egy irodai erdészből, irodaszolgából és kocsisból 
állott. Mindegyik családjával együtt külön-külön lakásban volt 
elhelyezve, amelyekhez megfelelő udvar és tágas kert is tartozott. 
Ugyanitt volt már egy erdészház is, a kozorai erdészkerület aler- 
désze és családja részére, akit kerületi erdésznek, népiesen erdő- 
őrnek, erdőkerülőnek, vagy korábban jágemek hívtak.
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Ugyanilyen erdészkerület volt még öt az erdőgondnokság 
egész területén, gyakorlati szempontból felosztott erdőtömbök 
szerint. A legközelebbi erdészház a kozorai központtól délnyu
gatra, Monostor felé, a volt Bortány vár romos omladékai közelé
ben (amely történelmi emlékhelyként a bezdáni nép mondáiban 
Bodrogvámak hívatott), mintegy 2 km-re az erdő közepén volt. 
Ezt itt a szlávok nevezték el Susnyámak. (Magyar fordítása ha- 
rasztot jelent.)

Aharmadik és negyedik erdészház Monostor község szélén, az 
erdőben épült fel, amely már dunai sziget, és nagy kiterjedése 
miatt két kerületnyi terület. Itt már a fő közlekedési eszköz a 
csónak, amit a szolgálat ellátásához a gondnokság biztosít és 
üzemeltet, a századforduló óta már segédmotoros meghajtással.

(A mellékleteket képező térképek valamennyi védkerületi erdészlakot 
jelzik a megfelelő helyen.)

Az ötödik erdészház a bezdáni Duna-szakasz (rév) és a község 
között ugyancsak vízmedrekkel (Duna, Ferenc-csatorna, baracs
kai Duna-ág, bajai tápcsatorna és Susztervíz által) körülvett erdő
ség közepén van. Ez a Fekete sűrű és a révi országút mentén 
elterülő kőrises, amely utóbbi a fő Duna-ágig terjed, a parti sze
gélye már egy elegyes ligeterdő, tipikus árterületi rész.

A hatodik erdészház a kozorai erdészteleptől északnyugat 
irányban a Bezdán határi dűlőúton mért 4,5 km távolságra fek
szik, már Kulut és Béreg határában, amelynek az őrzésére és 
kezelésére (kisebb mértékű erdőhasználatokra stb.) egy erdőke
rülőnek volt külön megbízatása.

Minthogy az akkori adminisztrációs rendszerben az egyes 
gondnoksági alkalmazottak nevét központilag (országos vi
szonylatban) nem vették rendszeres nyilvántartásba, s a helyszíni 
irodák iratait pedig az idő folyamán kiselejtezték, az erdőőrök 
nevei ismeretlenek maradtak. A történelmi változások hasonló 
sorsra juttatták az erdőgondnokság egész irattárát és könyveit is. 
Ami föllelhető adat a kutatónak rendelkezésre állt, az a magyar 
Földművelésügyi Minisztérium irattára és iktatókönyvei, ame
lyek a budapesti Országos Levéltárban, regisztrált módon vannak 
megőrizve, az itt tárgyalt évtizedekre vonatkozóan is. Bácskai 
viszonylatban ez is csak kb. 10%-a az eredeti iratoknak. Ehhez

33



tudni kell, hogy a trianoni békeszerződés kötelezése értelmében, 
ezt is át kellett adni egy jugoszláv bizottságnak. Ezek sorsát 
figyelemmel kísérve még azt is meg kell jegyezni, hogy a jugoszlá- 
vok által átvett iratanyag a második világháború alatt többnyire 
megsemmisült. így még ők, a jugoszlávok kértek újabb másolato
kat most már magán jellegű, baráti vonalon, például ezen írás 
szerzőjétől.

Sajnos a budapesti Országos Levéltárban 1944-ben, a vári ost
rom alatt sok irat elégett és tönkrement.

Az itt őrzött erdészeti okiratok közül kevés maradt meg. Ezek 
is jelentéktelenek.29

A bezdáni m. kir. erdőgondnokság alkalmazottai közül a kö
vetkező erdőgondnokok neveit közölték az 1920 előtt kiadott 
Országos Erdészeti Egyesületi Erdészeti Zsebnaptárak:

Ribiczai Nándor királyi erdész (1874),
Teschler Vince m. kir. erdész (1885),
Zsujfa Antal erdész, m.kir. (1890-97),
Szabó József erdész, Bezdán (1898-1901),
Ondrus Gyula erdész, Bezdán (1901),
Illés László (1914),
Bárány Károly erdészmérnök (1918),
Szaloki Sándor erdőmémök Bezdán (1919).
Az egyes fafajok százalékos megoszlása az erdőgondnokság egé

szében némileg megváltozott a 45 év alatt és a századforduló idején, 
átlagosan és erdőterületre vonatkoztatva az alábbi százalékot 
mutatta: kocsányos tölgy 15%, cser 5%, fűz 60%, akác 6%, kőris 
5%, nemesnyár 2%, hazai nyár 3%, egyéb lágy lombos fa 2%. 
Egyéb kemény lombos fa 3%.

A vágásforduló az egyes erdőtípusoknál, illetve a különböző 
fafajú sarj- és szálerdők esetében az 1900. év előtt:

-  mageredetű szálerdőkben: tölgyesekben 100 év, cseresekben 80 
év, kemény lomb elegyes állományokban 90 év, füzesekben 45 év, 
kőrisekben 90 év, nyárban 30 év.

-  sarjerdőkben: tölgyesekben 70 év, cseresekben 60 év, elegyes 
kemény lomberdőben, 70 év, fűz- és nyárállományokban 30 év, 
akácosokban 30 év.

A vágásmód: 80%-ban tarvágás. Ezt részben az ártéri termőtalaj 
védelme, de a sarjaztatásos felújítási mód is lehetővé teszi.
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Gyökérirtásos fakitermelés itt csak a 19. század vége felé lett 
bevezetve a legjobb talajoknál, az akác-, a nemesnyár- és a tölgyer
dőkben, az ármentesítés területeken, ahol a kifizetődés és újraer
dősítés érdekében is lehetséges és indokolt volt. Itt munkavállaló 
is elég volt a mezőgazdasági köztes művelés alkalmazásához. Ezt 
a különböző szempontból megvizsgált üzemtervi előírások is 
lehetségesnek és megengedettnek tartották.

Az éves vágásterület gondnoksági viszonylatban, mely egyenlő 
volt a rendszeres évi erdőfelújítás területével, 200 kataszteri hol
dat tett ki. Átlagadatok figyelembe vételével ez 50 éves vágás
érettséget, illetve vágásfordulót jelent. Az ártéri füzesek esetében 
(8194 k.hold), ahol 100 köbméter holdankénti nettó fatérfogattal 
számoltak, ez 16 388 m3 fát jelentett. A fakitermeléshez Bezdán
ban, Monostorszegen és Küllőd községekben mindenkor elegen
dő alkalmi favágó munkás volt, mivel téli munkáról lévén szó, a 
mezőgazdasági lakosság ezt szívesen vállalta, annál is inkább, 
mert a téli tűzifaszükségletüket ezáltal szerezték be. A többi favá
lasztékok is csaknem 80%-ban helyi szükségletek fedezésére szol
gáltak, mivel Bácskában mindenkor nagy volt a kereslet a helyi 
erdei termékek iránt.

Más a helyzet az ármentes területeken, amelyek eredetileg 
ligetes tölgyerdők voltak, de a Duna szabályozásával és a hajdani 
mocsaras területek lecsapolásával eleinte még jó talajerőben lévő 
szántók, kaszálók és legelők alakultak ki a korábban használha
tatlan területekből. Mint már az előző fejezet szakaszaiban is 
jeleztem, többek között Bezdán községben 613 kataszteri hold 
ilyen „használhatatlan" földterületet tartottak nyilván.

Ezt a 19. század második felében (kis mértékben még a 20. 
század elején is) intenzív szántóföldi műveléssel hasznosították. 
Egy-két évtized után aztán leromlottak. A megmaradt ligetes 
tölgyerdőket is üzemtervi gazdálkodás alá vonták, és vágásfor
dulójuk túlnyomó részben 100 éves lett. Ezzel számolva az összes 
tölgyeseknek és az elegyes kemény lomberdőknek az éves vágás
területe átlagosan 27 holdat tett ki a tárgyalt kor második felében. 
Ugyanis ezek a faállományok az összes erdők 25%-át jelentették, 
vagyis a 10 925-ből 2731 kh-t. A 100 éves vágásforduló figyelem- 
bevételével ez kereken 27 kh. Számítás szerint a 200 m3/kh ismert
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fahozam alapján az évi vágásfa térfogata 5400 köbméter. Akkori
ban az iparifa kihozatal 30%-os volt, ami 1620 m3-nek felelt meg 
a fűrészrönk és mezőgazdasági szerfa közel egyenlő megoszlása 
szerint. A többi 70% tűzifa, tehát 3780 m3, de ebből még 16% 
gallyfa is lett (5 cm-nél vékonyabb darabokkal, tehát 605 m3). A 
többi 3175 m3 hasáb és dorong vegyes faválaszték.

A Duna-szigeti fűzfaállományokban kitermelt összes faanya
got kizárólag vízi úton lehetett kiszállítani, tehát a kitermelési és 
elszállítási munkálatokat jól kellett ütemezni és szervezni, hogy 
az évi két árvízszerű magas vízállás idején minden munkát befe
jezzenek, mert különben az árvíz az erdőben maradó levágott 
faanyagot elsodorta.

Bácsban jó piaca volt, mint már említettem, minden köbméter fának. 
Az itt kitermelt faanyag általában 50%-ban, a helyi fogyasztóké 
lett. Bezdán, Monostorszeg, Küllőd, Kiskőszeg és Zombor lakos
sága igen magas áron vásárolt, mert helyszíni árverésen, az orszá
gos kereskedelmi átlagár többszörösét is kifizette a kiválasztott, 
elnyert fáért. A fennmaradó fakészlet is mind a Dunán, Tiszán és 
a hajózható csatornák vizén jutott el a fogyasztói helyszín keres
kedőihez. Az ismerős öreg erdész emlékezete szerint Verbászra, 
Zentára, Szabadkára, Újvidékre vitték a nagy uszályok és a kisebb 
fás dereglyék a sok fűrészrönköt, tűzifát és más faárut. Arról is 
vannak naplófeljegyzések, hogy egyes esetekben a rendkívüli 
időjárás miatt korábban megérkező zöldár „kifogott" az erdészek 
igyekezetén (és az ügyeskedő fakereskedőkön is), és elsodort 
többezer köbméter iparifát és tűzifasarangot a szigeti erdei rako
dóról, sőt tő mellől is.

Egyes erdőrészek rendeltetésük szerinti kategorizálása ezekben 
az évtizedekben még nem történt meg, sem valamely erdőgazdál
kodási irányelv, sem üzemtervi előírások értelmében. Mindamel
lett az egyes erdőrészek jellegének ismeretében megállapítható, 
hogy a mai szakmai, erdőrendezési minősítések szerint az akkori 
erdőleírások ismeretében ennek a gazdálkodási egységnek 30%-a 
védelmi rendeltetésű volt, vízgazdálkodási célokat szolgált. A dunai 
vízmeder évszázados változásai (elágazások, kanyarok) árvízo
kozó természete és a vízmosó jellege miatt az ide tartozó összes 
erdőknek mintegy 40%-án fatermelési célokat kellett követni, 30%-
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án pedig vadgazdálkodási célokat Ez utóbbiba tartozott a vadbúvó
helyekben gazdag, a világhírű gímszarvas-populáció egyik táj
részlete, ami itt található ezekben a Duna menti erdőségekben. így 
ez a Gemenc és a Belje (baranyai Duna-Dráva rezervátum) teljes, 
közösnek tekinthető egész területnek egy részét képezi (a Duna 
menti Bezdán erdőgazdasági egység tekintetében). Ennek bizo
nyítéka az a sok szarvasagancs, amelyek a jugoszláviai kollekci
óban szerepeltek, köztük az 1954. évi düsseldorfi vadászati világ- 
kiállításon díjazott világrekord agancs is.

A volt bezdáni m. kir. erdőgondnokság kezelése alá tartozott 
erdőkben annak idején a termelési célok a következők voltak.

a) Az ártéri területen csaknem kizárólag fűzfélék (Salix alba; S. 
viteílina; A. viminális, S. fragilis) termőhelyén, ahol legfeljebb egy- 
egy hordalékdombon fordul elő hazai nyár vagy mocsártölgy, 
közvetlenül a Duna-parti sávokban, két lehetőségű termelési célt 
követő gyakorlati gazdálkodás folyt. Amennyiségi termelés a Duna 
vízállás- és a mederváltozástól (partszakadások, partbeomlások, 
meredékpart alámosástól) függő végrehajtása. A hullámtéri ré
szek, elsősorban a szigetek belsejében lévő alacsony fekvésű, 
dagonyákkal teli tisztások és cserjés, bokros sűrűségek, a talaj
szinten vadbúvó helyekkel váltakozó részeken pedig az erdei 
állatok tenyésztésével és vadászásával összefüggő feladatok, a 
vadgazdálkodás ellátása.

b) Az ármentesített lapályi tölgyesek, kemény lombos vegyes 
erdők erdőtömbjeiben, az elsődleges fatermelés mellett szem előtt 
tartott cél a folyószabályozás és mocsárlecsapolások következté
ben mutatkozó talajromlás (szikesedés, kopárosodás) megállapítása 
és megállítása érdekében olyan termelési cél és ápolás, művelés 
megvalósítása, amely optimális záródással és talajtakarással jár. 
(Cserjeszint-óvás, talajtakaró-védelem, megfelelő növényzet 
fenntartása, legeltetési tilalom állandósítása, a termőhelynek 
megfelelő fafajokkal való felújítás stb.) A jobb erdőrészletek ter
mőhelyein elkezdett akác- és nemesnyár-telepítések, erdősítési 
célja a maximális fakészlettermesztés és a jobb, nagyobb jövedel
mezőség elérése volt.

A záródás az egyes erdőrészletekben különböző. A jobb termő
helyi osztályokban mindenütt megfelelő. A hullámtéri erdőkben,
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ahol tisztítások és gyérítések nem folytak rendszeresen, de ha 
kiszállítási lehetőségek fennálltak (beleértve a vízállást, időjárást 
és a rentabilitást), bizonyos erdőléseket (nevelővágásokat) elvé
geztek. így záródáshiány csak ott volt, ahol a vadkárosítások 
nagyobb mértékűek voltak, vagy terméketlen foltok, hiányok 
keletkeztek, például széltörések következtében.

A lapályi részekben (hullámtéren kívüli területen) a záródáshiá
nyok minimálisak voltak. Általában csak a szikesedő és kopároso- 
dó erdőtagokban (isterbáci, susnyári pagonyokban) fordult elő. 
Mivel a tisztításokat és gyérítéseket általában elvégezték (figye
lemmel a szakmai szempontokra és kihasználva a munkaerőgaz
dálkodási lehetőségeket, s nem utolsósorban még az alacsonyabb- 
rendű faválasztékok kedvező értékesítési lehetőségeit), a kívána
tos záródást a kezelt faállományokban elérték.

A cserjeborítás és cserjeszint a lapályi erdőkben 30-70%-os (de 
előfordul teljes fedettség is). Megemlítendőnek tartom az előfor
duló cserjefajok közül a Ranunculusokat, a Frangula-fajokat, a 
veresgyűrű somot, bodzát, kökényt és fagyait. A szikesedő termő
helyeken és a kopárosodó erdőfoltos területeken, a „kedvezőtlen 
adottság" minősítés mellett, a cserjeborítás szórványosan fedett, 
maximum 30%. Itt a kamilla is előfordult.

A hullámtéri erdőkben cserjeborítás csak a kivételes magasabb 
fekvésű részeken van. Az itt előfordult cserjefajok: Dryoptiria, 
kecskefűz, szeder, vadrózsa. A lágyszárú virágos növények közül 
jellemzőek a gyöngyvirág, nefelejcs, lapulevél, mocsári kosbor és 
a csalán. Sok erdei tisztáson aljnövényzetként is a főfajú füzes 
újulat és a nyárak természetes újulata, a fölnövekedő rudas borítja 
a talaj cserjeszintjét is, amely aztán egy rendkívül magas tartós 
vízállásnál kipusztul.

Az erdőgondnoksághoz tartozó hullámtéri füzesek (egyedi 1- 
2%-os keménylombos fafaj-elegy, szórvány esetében is) olyan 
faállománytípust képviselnek, amelyek megfelelnek a termőhe
lyi, vízgazdálkodási és helyi klimatikus viszonyoknak.

Az ármentesített területek erdőtömbjeiben (tehát a teljes gaz
dasági egység legalább 25%-át kitevő erdőtípusoknál) az 1867 óta 
fokozott Duna-szabályozási és belvíz-mentesítési (mocsárlecsa- 
polási) tevékenységek hatására az eredeti mocsártölgy és egyéb 
tölgyek ligeterdő-típus változása folyt.
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A molyhos tölgyek és csertölgyek elegyaránya növekedőben 
van, a századeleji erdős területeken egyre kevesebb a kocsányos 
tölgy, és a gyökértuskós fakitermelés (valamint a hozzákapcsolt 
mezőgazdasági köztes növénytermesztés) bevezetésével egyre 
több nem őshonos fafajt telepítenek be, például fekete diót és 
különböző nemesnyárakat. Úgy tűnt ki, hogy ezek jól beváltak 
ebben az erdőrégióban is. Az akác térhódítása viszont a 20. szá
zadforduló óta 50 évig tartott. Azóta, mivel bebizonyosodott, 
hogy 3 vágásfordulón túl ugyanazon termőhelyen csak ritkán 
lehet sikeresen továbbtermeszteni, főleg gyökértuskós felújítás
sal, itt az ármentesített területnek is csak mintegy 20%-áig nőtt.

A nemesnyárak ültetése az első kanadai nyár telepítése óta 
folyamatosan nőtt ezeken a területeken, és elsősorban elegyetle- 
nül (monokultúraként) telepítették, mint az akácot, de azután 2-3 
évtizeddel később már többféle hibrid is tért hódított ezen a 
területen is. A továbbiakban az akáccal is elegyítik annak ellenére, 
hogy a nyár növekedése nagyobb, mint az akácé.

A gondnoksági erdők feltártsága. Az útviszonyok a körülmé
nyeknek megfelelően jók voltak. Minden erdőrészletnél a köves- 
út, a vasút vagy hajózható víziút 1-2 km távolságra van. Igaz, 
hogy az erdőben nincsenek szilárd burkolatú utak, de megfelelő 
szervezettséggel, a száraz időben vagy a fagyok és a szánkóval 
járható havas területek kihasználásával mindig sikerült az egész 
évi vágási fatérfogatot, az előhasználati faanyagot, és mindent, 
ami szükségessé vált, kellő időben kiszállítani az erdőből. A mel
lékleti térképről is megállapítható, hogy kelet-nyugat és észak-dél 
irányban pedig vasút vezet át a Bezdán központú erdős területen, 
amelynek perifériáján terülnek el a kozorai, a szigeti, a koluti és a 
Duna menti összes idetartozó erdők. A területet szinte behálózza 
a sok hajózható vízi út. Ezek láthatóan a Duna, a Ferenc-csatoma, 
a bajai tápcsatorna, a baracskai- és kalandosi Duna-ágak, továbbá 
a nyitott víziút Darázs-fokból, Ládé-fokból, Sebes-fokból, Ko- 
poly-fokból és Vajas-fokból.

Az erdőgondnokságban az erdőkezelés során szükségessé vált 
vágási fatérfogat-becslést a favágatási tervek elkészítéséhez és a 
fakitermeléshez a helyszínen törzsenkénti felvétellel, illetve átlag
fás becsléssel, törzsszám-meghatározással és az előző évek vágás
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területén kitermelt fa (választékok szerinti) végleges számbavéte
lével, illetőleg kiköbözésével ellenőrizve állapítják meg. Ez akkor 
pontosabbnak bizonyult, mint a fatermési táblázatokból kiolva
sott fatérfogatok felhasználása. Azok ugyanis akkor még csak az 
országos átlagadatokat tartalmazó táblázatok voltak, s a helyileg 
kitermelt és pontosan megmért élő és kitermelt fakészletekhez 
képest irreális adatokat képviseltek.

Az akkori erdőállapotok figyelembevételével és a vágásérettség 
megjelölése mellett ténylegesen a következő adatokat használták 
fel az egyes erdőtömböknél, illetve faállomány-típusoknál alkal
mazott vágási fatérfogat megállapításához:

a) Hullámtéri füzesek esetében, 100%-os sűrűségű sarjerdő 
üzemmódban kezelt, 25 éves vágásforduló mellett, másodosztá
lyú termőhelyen: 100 m3/kh.

b) Hullámtéren mageredetű füzes szálerdő, 100%-os sűrűségű, 
másodosztályú termőhelyen, 35 éves vágásérettség esetén az elért 
egységnyi fatömeg 140 m3/kh.

c) Az ármentesített erdőterületeken lévő cseres-tölgyes állomány- 
típusokban sarjerdő üzemmódban kezelt, 60 évesen vágásra érett 
faállományban 150 m3/kh.

d) Ármentes csertölgyes, mageredet esetében, 100%-os sűrűség 
mellett, 2. minőségi osztályban, 100 éves vágásérettség elérésekor 
210 m3/kh.

e) Ármentes elegyes kemény lomberdő, sarj üzemmódban, 100%-os 
sűrűség mellett, 2. minőségi osztályban, 60 éves vágáskorban 140 
m3/kh.

f) Ármentes területen akácos, 30 éves vágásfordulóban, 100%-os 
sűrűség mellett, 2. minőségi termőhelyen elért vágástéri fatömeg 
130 m3/kh.

g) Ármentes területen nemesnyár 25 éves vágásérettség és megfe
lelő sűrűség mellett, 2. termőhelyi osztályban elért tarvágási fatö
mege 140 m3/kh.

A vadeltartó-képesség meghatározására nagy súlyt helyeztek az 
erdőgondnokság területén, mert kiemelt vadászterületek tartoz
tak ide, és a vadkárosítás, károkozás kifizetése, de még a minőségi 
trófeák elérése szempontjából is egyaránt figyelmet kellett fordí
tani erre a kérdésre.
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a) A Baracskai Duna-ág-Kengyia-szigeti vadászterület, különösen 
a nagyvad állománya tekintetében, elsőnek számított a gondnok
sági vadászterületek között. Ennek a vadeltartó-képessége a ko
rabeli minősítés szerint 100%-os volt (akkori vadállományra vi
szonyítva). Minősítése: kitűnő.

b) Hasonló értékű, de kiterjedtebb vadászterület volt a monos
tori erdőtömb szigeti hullámtéri, amely nehéz elérhetősége miatt 
zavartalanabb vadtenyésztődést tett lehetővé, de bizonyos hátrá
nyai, például a fokozottabb árvízveszély miatt, amely elől még a 
magasabb fekvésű szigetrészek sem bizonyultak teljes menedék
nek, a minősítés itt csak 90%-os volt (vagyis „jó").

c) A kozorai ármentesített tölgy-cser-gyertyán erdőtípusos vadászte
rület némileg előnyösebb volt, több szempontból is. (Nem alapta
lanul, itt épült fel a híres bácskai nábobcsalád, Dungyerszki leg
ismertebb vadászkastélya is.) Ide már nem ért el a Duna szabá
lyozása, és a környékbeli mocsárrengetegek, nádasok ármentesí
tése óta a dunai árhullám, sem a belvizek (Mosztonga és Kígyós 
folyók) hirtelen áradása, mely odazúdulva túl sok tápvizet is 
adott néha a különös, ingoványos tájra. Emiatt már csaknem egy 
évszázada rendszeres vadetetéssel lehetett csak itt tartani, s csak 
részben, a hajdan itt híressé vált gímszarvas-populáció valame
lyes maradványát. Az egyre gyakoribb aszályos évek is lerontot
ták a vadregényes táj és nagyvadas eldorádó hírnevét, nem is 
hangsúlyozva a megnövekedett vármegye-országúti forgalom és 
egyéb zavaró körülmények kialakulását. Ezek miatt a vadeltartó- 
képesség 50%-ra esett vissza. (Minősítése: „jó".)

d) A negyedik vadászterület a „Kuluti tölgyes", amely csak 
apróvadas, de amelyben azért néhány őz is előfordul. Jelentőségét 
csak a helyi, községi vadásztársaság értékeli. Vadeltartóképessége 
40%-os, azaz közepes minőségű, az akkori vadállományhoz mérten 
helytálló. Túl sok a vad károkozása a környező mezőgazdasági 
területeken.

A használati erdőterület faállományainak egészségi állapota 
ugyancsak a már megismert erdőtömbönként értékelhető.

a) A teljes hullámtéri füzes régió, a monostorszegi szigetvilág
ban az erdőkomplexumok között a legrosszabb, leghátrányosabb 
egészségi állapotban volt. Ugyanis itt, elsősorban a rendszertele
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nül előforduló vízár hosszantartó elárasztásokat és pangó vizeket 
okoz az erdőség belsejében, amiket még az őshonos hazai nyár
fajták sem képesek átvészelni. (A szórványosan előforduló ke
mény lombfák még kevésbé, de néha a fűzfák egy része sem, főleg 
pedig az alacsony fekvésű lapályok fiatalosai nem.) így aztán 
következetesen, de 3-5 évenként elpusztul az az ön vetésű magonc 
facsoport, természetes újulat, ami 1-2 éven át ígéretesnek mutat
kozott a nemkívánatos nagyobb üres területek, tisztások beerdő- 
sülése szempontjából. (A romláshoz hozzájárul még bizonyára az a 
körülmény is, hogy a fűz fényigényes fafaj, és a hosszabb árnyé
kolás feltétlenül az elpusztuláshoz vezet.)

A korhadásnak indult facsoportokban (főleg mert az idősebb, 
vastagabb fatörzsek között is előfordul kipusztult egyed a tartós 
víz alatti gyökérhalás következtében) a gombák és az erdei állatok 
támadásai és rongálásai nyomán még nagyobb hiányok keletkez
nek a faállományokban. Ezeket a hiányosságokat azután már 
simadugványok, suhángok pótlásával sem lehet helyrehozni. Itt 
még a jégzajlás tipikus pusztításai is besegítenek a romlásba. Ez 
így a faállomány egészének mintegy 20%-os károsodásával köze
pes egészségű erdőségnek volt minősíthető.

b) Az ármentesített erdőségek között a kuluti komplexum és a 
bezdáni „Fekete sűrű" kőrises és akácosok mellett a nyárasok is 
5% alatti károsodásukkal egészségeseknek mondhatók.

c) A kozorai erdőtömb a vadrágások és a kárókatonás gémtelep 
terjeszkedése miatt, a gyérítési korból kinőtt szálerdők nem ritka 
elszáradásai következtében közepesen károsodott faállományként 
(25%-osan) értékelhető.

Az erdősítési illetve erdőfelújítási tervek és végrehajtásuk, a tarvá
gás nyomán keletkező vágásterületek beerdősítése az alábbiak 
szerint történt:

a) Hullámtéri fűzfás területek (hordalékos homok és vályog, 
iszap lerakodású termőhelyeken nevelt faállományok) tarvágá- 
sos felújítása, ha sarjerdő üzemmódban tervezték és úgy valósult 
meg, hogy 20%-os természetes újulat is volt a faállomány alatt a 
fakitermeléskor, 60%-os tuskósarjaztatással történt, melynek 
20%-os pótlását simavesszős dugványozással (fehér fűzzel és 
kanadai nyárral) egészítették ki.
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b) Az ugyancsak hullámtéri erdőségekben lévő szálerdőkben 
minősített fűzfaállomány 60%-os természetes újulat mellett 20%- 
os csemeteültetés. Az ültetéshez az anyagot állomány alatti ter
mészetes újulatból kiemelt csemetékkel, vagy csemetekertben kü
lön nevelt, egyéves fehérfűz-csemetével biztosították. Az erdősí
tést 20%-ban nemesnyár simadugvánnyal pótolták.

c) Ármentesített területen cseres-tölgyes állománytípusokban 
sarjerdő üzemmódben kezelt faállomány tarra vágott területén a 
felújítás érdekében visszaszorítva legalább 30%-ig a tuskósarjaz- 
tatást, a korábbi természetes állapot fenntartása mellett úgy vé
gezték a teljes felújítást, hogy a kocsányos tölgy és cser, csemete
kertben nevelt 1 éves csemetékkel vagy ennek hiányában (kellő 
magtermés esetén) magvetéssel megismételték a pótlást.

d) Hullámtéri magaslatokon és ármentesített területen cser
tölgy faállomány-típusú, mageredetű szálerdő felújítása termé
szetes újulatból csak 50%-osan megvalósult esetben, a pótlásokat 
30%-ban egyéves csemetekerti nevelésű kocsányos tölgy facseme
tékkel és 20%-ban cser facsemetével (saját helyszíni termesztésből 
pótolva) kellett befejezni.

e) Ugyancsak ármentesített területen lévő, elegyes lomberdőt, 
sarj üzemmódban kezelve, tarvágás utáni területen úgy terveztek 
felújítani, hogy a korábbi tuskósarjaztatást 30%-ra csökkentve, a 
fennmaradt 40%-ot kocsányos tölgy egyéves, saját csemetekerti 
nevelésből származó facsemetével, továbbá 10%-ot ugyanonnét 
cserfacsemetével és 10%-ot magaskőris-csemetével pótolták.

f) Ármentesített területen kivágott akácerdőt gyökértuskós ir
tással tervezett sarjaztatással újítottak fel úgy, hogy 90%-os kihaj
tások következtében még 10%-os pótlást kellett végezni saját 
nevelésű egyéves akáccsemetékkel.

g) Ármentes területen nevelt nemesnyáras faállomány, gyökérir- 
tásos fakitermelés vágásterületét sima dugványültetéssel erdősí
tették újból be, amelynek során 70%-os megeredést követően 
30%-os pótlást végeztek el a saját csemetekertben gyökereztetek, 
ugyanolyan nemesnyár dugványcsemetével pótolva a még fenn
álló hiányokat.

Az erdőgondnokság szaporítóanyag nevelését a 19-20. század- 
forduló előtti években a már előzően ismertetett fakitermelések és 
felújítások elvégzéséhez az alábbiak szerint oldották meg:
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a) A monostori erdészlak közelében rendszeresen létesített ván- 
dorcsemetekertben nevelte fel a mindig 20-30%-os pótlásra a fűz
és nyár-, legalább egyéves facsemetéket. A számítás a szükséges 
facsemetemennyiség neveléséhez az alábbi volt:

A dunai hullámtéren lévő füzesekben évente kitermelt faállo
mányok vágásterülete a 8194 kh összes területből (melynek fele 
sarjerdő, fele szálerdő, egyik 25 éves vágásforduló mellett, a másik 
35 éves vágásérettség alapulvételével) 229 kh. Az egyiket 30%-ban 
kell pótolni, a másikat 40%-ban, s ha kataszteri holdanként 5000 
facsemetét veszünk, az összes egyévi csemeteszükséglet 387 000 
darab lesz. Csemetekertben gyökereztetendő sima fűz- és nyár
vessző dugványról lévén szó, amit m2-ként 100 darabbal számol
va, 3870 m2 területet kapunk. Az utakra és egyéb, elkerülhetetlen 
terekre még egyszer annyit véve, továbbá az esetleges magvetéses 
csemetenevelésre + 10%-ot is hozzáadva, az összes terület 8514 
m2, tehát kereken 1,5 kh a csemetekert. Hasonló számítással az 
ármentesített tölgy-cser-vegyes keménylomberdők éves vágáste
rületének, az összes érintett erdő 2000 kh-dal számolva, fele rész
ben 60, fele részben 100 éves vágásfordulóra, a nagysága 25 kh-t 
tesz ki. Ehhez holdanként 5000 facsemetével számolva 125 000 
darab csemete kell. Mivel tuskóirtásos tiszta földterületet kell 
újraerdősíteni, s ezt ott mezőgazdasági elő- és köztes műveléssel 
végezték el, itt makkrakással és magvetéssel tervezve csak fele 
mennyiségű facsemete utánnevelésével kell számolni, tehát 65000 
darabbal. Ennyi csemete neveléséhez, m2-enként 50 darabbal szá
molva, a szükséges csemetekerti földterület 1210 m2, amit duplán 
kell venni, számolva a nem bevetett csemetekerti területre is. így 
összesen 2420 m2 = 0,42 kh, kerekítve 0,5 kh. Ezt évente vándor 
csemetekertként, a kozorai erdésztelep fenntartott területén ren
dezték be.

Az akácosok újraerdősítéséhez, illetve telepítéséhez 328 kh összte
rületből kiindulva, 30 és 25 éves vágásfordulóval számoltak, ami
11,9 kh vágásterületet jelent. Ehhez holdanként 5000 db facseme
tével számolva összesen 59 500 csemete felneveléséhez kell (ha 
m2-enként 50 darabbal számolunk) 11950 m2. Ezt felfelé kerekítve 
és a vetésterületen kívüli területre is számolva: 0,5 kh. Ezt a 
csemetekertet a gondnokság rendszeresen évente a „Fekete sűrű" 
nevű erdészkerület lakóházának közelében üzemeltette.
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A fahasználat keretébe tartozó tisztítási, gyérítési és véghasználati 
fakitermelés az erdőgondnokság kezelésében volt erdők tekinteté
ben is már a 19. század utolsó évtizedeiben ilyen kategorizálás 
szerinti gyakorlattal és erdőrendtartási szakszerűséggel folyt. 
Igaz, hogy nem 100%-os kiterjesztéssel. Ugyanis a helyi lakosság 
szempontjából a nagyrészt árterületi lágylombfás erdőkben -  
mind munkavállalói, mind fogyasztói értékítélettel -  csak a lakó
helyekhez viszonylag közel fekvő erdőkből volt érdemes fát tő 
mellett vásárolni vagy fakitermelés céljából kijárni. Ezek figye
lembevételével megállapítható, hogy a két monostorszigeti er
dészkerület hullámtéri erdőtömbjeiben csak a lakóhelyhez közel 
eső faállományok tisztítása, gyérítése volt elvégeztethető, ahon
nan majdnem házig lehetett kiszállítani az erdőből a kivágott 
faanyagot saját csónakkal (ami Monostor községi viszonylatban 
általános volt). A favágó munkások is többnyire saját csónakukon, 
csoportosan jutottak ki naponta az erdei munkahelyükre. Ilyen 
kedvező helyzetű erdőrészlet mind megközelítés, mind szállítás 
szempontjából csak mintegy 10%-a volt ezeknek a hullámtéri 
erdőknek (900 kh). Az áterdőlések, gyérítések alkalmával holdan
ként 10 m3 kikerülő fával számolva 10 évenként, végül is 1-1 házra 
1 m3 = 2 űrméter tűzifa jutott. (így már magának egy-egy ilyen 
munkakínálatnak ott erős mozgósító hatása volt.)

Az ármentesített erdőségek tekintetében a tisztítások és gyéríté
sek elvégeztetése nem jelentett különös gondot és problémát a 
bezdáni erdőgondnokságban. Még a leggyengébb, legolcsóbb fa
terméknek is, mint például a rőzse vagy a gallyfa és gyökértuskó, 
mindig akadt kitermelésre vállalkozó munkása (főleg részes ter
melője) és vevője. Bezdán szegényebb néprétege mindig talált 
munkát az erdészetnél, ha jobb kereseti lehetősége a háziiparban, 
a mezőgazdaságban, vagy kubikos földmunkában nem volt. Itt a 
rőzseanyagra is szükség volt, mert a banyakemencékben, házike
nyérsütésben rőzsével fűtöttek, de a folyószabályozásoknál és 
ármentesítési munkákban is mindig volt foglalkoztatás, és szük
ség volt valamiféle faanyagra.

Az ármentesített területek erdőségei abban az időben mind ke
mény lombos fafajúak lévén, ennek nagyobb volt a keletje, kelen
dősége, mint a törékeny, gyorsan korhadó, gyenge tüzet, kalóriát

45



adó fűznek és egyéb puhafának, különösen vékony faanyag ese
tében. Mégis a tisztítási és gyérítési faanyag is kelendő volt itt a 
bácskai Duna mentén, főleg a falvakban, a sokféle felhasználha
tósága miatt. Ilyen körülmények között az erdőgondnokság a 
kevésbé nyereséges munkát is el tudta végeztetni, sőt a „ráfizeté
seket" is, ha részes munkában (szélsőséges esetben, ha az erdőne
velési vagy költséges, fárasztó munkákról volt szó, favásárlási 
elsőbbséget biztosítva a munkavállalóinak) alkalmazta az előny
juttatásnak ezt a módját.

Az 1867-1920. évig terjedő időszak erdészettörténeti jellemzé
séül elmondhatjuk, hogy a magyar Délvidék erdőgazdálkodása a 
vesztes első világháborúval megszűnt, illetve megszakadt. Egy
idejűleg a kapcsolat és egymásrahatás is elmaradt, ami korábban 
az országhatár megvonása előtt megvolt a Mohács és Baja környé
ki erdőkomplexumok hasonló adottságai és kezelése tekinteté
ben. Erről tanúskodnak azok az üzemtervi leírások és adatok, 
amelyeknek összehasonlítása során kiderül, hogy a vadtenyész
tés, a Duna-árvízi problémák, az erdősítés, az újabb fafajok tele
pítése, mint a fekete dió, a nemesnyárak, a Taxodium, továbbá az 
akác forszírozása a Duna menti erdőgazdaságokban az országha
tár mindkét oldalán hasonló tapasztalatokhoz és tanulságokhoz 
vezetett.

9. „Drzavna Sumska Uprava Bezdan" működése 
az első jugoszláv időszak alatt (1920-40)

A kétes értékű világháborús győzelem meghirdetését követően 
1918-től kezdve Magyarországra besétált ellenséges és áruló ide
gen csapatok elárasztották Délvidéket is, és a szerb-horvát erdész- 
garnitúra gyorsan elfoglalta a magyar erdőgondnokságot úgy, 
hogy minden szervezetet, irodát, adminisztrációt, erdőgazdasági 
üzemtervet hiánytalanul birtokba véve, zavartalanul úgy folytat
hatta a gazdálkodást, ahogy a magyar erdészek kialakították az 
elismert magyar erdészeti szakma és tudomány bevezetésével és 
alkalmazásával, európai színvonalon és példamutatóan.

így került a bácskai Duna menti erdészetek között a Bezdán- 
kömyéki erdőség és kezelője, a m. kir. erdőgondnokság az újdon
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sült jugoszláv állam birtokába és tulajdonába, olyan áltudomá
nyossággal félremagyarázott formai elszámolással a békeszerző
dési jóvátétel keretében, amelynek jóval értéken aluli betudását a 
jugoszláv békebizottság erdészeti szakértője (Nenadic Gjuro 
prof.) ex catedra, jugoszláv hívei körében, de nyilvánosan, kérke- 
dően hirdette ki, hogy becsapta a nemzetközi békebizottság tag
jait, s köztük a magyar erdészet képviselőit is. (Ezt jelen sorok 
íróján kívül, néhány ismert, még élő személy is tanúsíthatná, ha 
ennek tárgyilagos elismerésére vállalkozna.) Az új szerb erdő
gondnokság hivatalos elnevezése magyarul állami erdészeti hi
vatal, amely mind nevében, mind változatlan községi hovatarto
zással Bezdán lett.

Ennek a gondnokságnak a működését és egész tevékenységé
nek történetét ismertem, abban erdőmémök-jelöltként, mint gya
kornok, igaz, nem nagy súllyal és eltűréssel, részt vettem, s mind
ezt az alábbiak szerint jellemezhetem:

1. A beindult délszláv bezdáni állami erdőgondnokság területe 
megegyezett a kataszteri és telekkönyvi adatokban a megszűnt 
ottani m. kir. erdőgondnokságéval (10 825 kh, amely későbben 
hektárban került nyilvántartási átírásra, tehát 628 ha-ként), rész
leteiben pedig Monostor, Bezdán, Kolut, Béreg és Batina községek 
határaira kiterjedő kincstári (állami) erdőkként. Ahatárok: orszá
gutak, községi utak, vízmedrek és egyéb természetes, kijelölt 
pontok.

2. A jugoszláv erdőgondnokság hivatali irodája is Bezdánban 
volt (mint korábban, a magyar uralom idején). Vezetője okleveles 
erdőmérnök, a beosztottak pedig erdőkerülői vizsgát, vagy szak
iskolát végzett erdőőrök, erdészek, alerdészek, erdésztechniku
sok, irodaszolga, kocsis és hasonló minőségű alkalmazott elemi 
iskolai végzettséggel. Munkásai pedig alkalmi, idényszerű közsé
gi földművesek. A felsoroltak szerinti foglalkoztatottak közül 
csak a vezetők nevei és adatai ismeretesek, a következők szerint: 
Jerbity Iván ing. (1921-1931), horvát anyanyelvű, magyarul beszé
lő főnök; ing.Assaj Ferenc (1932-1937), magyar származású horvát 
erdőgondnok (Selmec, Zágráb); ing. Ivancsevics (1938-1940) báná
ti magyarul tudó szerb hivatalvezető.
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Abeosztottak közül ismertek voltak: Kovács József irodai erdész, 
kozorai, Peják Antal kerületvezető erdész (lakása a Fekete sűrű 
erdőtag erdőlakban), Reiter Ferenc kisegítő erdőkerülő, bezdáni 
lakos.

A két évtized alatt a jugoszláv gondnokság nem épített sem új 
házat, se mást.

3. Munkaerő-gazdálkodás tekintetében kevés változás történt 
az új gondnokság működése alatt. A környező községek földmű
ves népe, a téli munkaszüneti idő alatt nagy számban vállalt 
ezután is munkát az erdőgondnokság fahasználati feladatainak 
elvégzéséhez, mert a szegényebb réteg rá volt szorulva erre a 
mellékkeresetre is, de az önellátó „kisgazdák" is nagy számban 
vállaltak munkát a fakitermelésben, favásárlási lehetőségek mel
lett, vagy részes fakitermelésben, felkészítésben. Ugyanez vonat
kozott mind a Duna-szigeti lágy lombos erdők környezetére, 
mind az ármentesített kemény lombos erdők faállományainak 
rendszeres évi kitermelésére, tisztítására és gyérítésére is. Idővel 
azonban politikai szempontok is szerepeltek az előnyösebb favá
sárlás, munkáltatás, köztes földek és mellékhaszonvételek igény- 
bevétele stb. terén, mert a bezdáni magyar lakosság egyre keve
sebb részvételre számíthatott, különösen az időszak első felén, 
amikor még itt is csak cirill betűs, szerb feliratok lehettek az 
„erdőhivatalnál". Itt is kitették a figyelmeztető hirdetményt „Go- 
vori samo drzavnim jezikom" (Kizárólag állami nyelven beszélj!) 
A „hivatalban" 15 év után már elzárkóztak minden közeledés elől, 
ami alól a magyar szakmabeliek, például ezen sorok írója sem volt 
kivétel. Sőt még a nehéz munkához sem vettek fel bezdániakat, 
inkább Likából (horvátországi, erdős vidék favágó munkásait) 
hozattak el munkásokat -  távolról és többletköltséggel, több 
gonddal -  az évi főhasználati fakitermeléshez.

4. A gondnoksági szerb-horvát erdészeti szakszemélyzet úgy 
folytatta az erdőgazdálkodást, ahogy azt a magyarok abbahagy
ták. Tehát a helyi lakossági munkavállalók gyűjtötték össze a 
makkot és egyéb erdei magot a csemetekerti és erdősítési felhasz
nálásra, a gubacsot az illetékes kereskedőkhöz való értékesítés
hez. A lakosok vásárolhattak napi „bárcákra" alsóbb rendű tűzifát 
(rőzsét, gallyfát, tuskófát és gyökértuskót), sőt „kellő garancia
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esetén" erdei úthasználati igazolványt, bérleti vagy saját mező- 
gazdasági földjeik megközelítéséhez fogattal, vagy kaptak ese
tenkénti fuvarozási megbízást fatermékek kiszállítására a közfor
galmi utak „depóihoz", esetleg a vizek mentén elterülő erdőkből, 
csónakon, dereglyén való faválaszték elszállítására. Egyébként 
alapvetően főleg nagyban, minden licitálás formájában és módján 
történt (faeladás, a késztermékek értékesítése, a vágásterületi üres 
földek haszonbérbe adása, még a köztes földű vágásterületek 
beerdősítés is), mert a kereslet, a földínség az itteni bácskai viszo
nyok között nagy volt, a felhajtás „működött", s ebben a szerbek 
túlszárnyalták az előbbi magyar erdőgondnokságot. Ezáltal hihe
tetlen jövedelmezőségre, haszonra, nyereségre tettek szert, ami 
bizonyára ritkaság, talán egyedülálló volt mind a korábbi törté
nelmi Magyarországon, mind az 1920 óta Délvidékre is kiterjedt 
Jugoszláviában is.

5. Az üzemtervi erdőgazdálkodás, még legalább egy évtizedig, 
a magyar rendszerből ittmaradt „elaborátumok" szerint folyt. Ez 
érthető is volt, hiszen az efféle tervgazdálkodás a létrehozott 
egész Jugoszlávia 2 /3  részén -  az európai normáknak megfelelő
en -  bevezetésre került, Horvátországban és Boszniában pedig 
pontosan a Selmecbányái erdészeti oktatásnak megfelelő erdőren
dezési irányelvek érvényesültek már korábban is a gyakorlati 
szolgálatban. Mi több, a bezdáni jugoszláv erdőgondokság első 
két mérnök hivatalvezetője Selmecen végzett, illetve folytatott 
tanulmányokat (Jerbity, Asszaj). Az áttérés a jugoszláv erdőfel
ügyeleti és üzemtervezési rendszerre a harmincas években tör
tént. (Ez a rendszer egyébként alig különbözött induláskor a régi 
magyar üzemtervektől.)

A gyakorlati üzemterv szerinti gazdálkodás akkor lényegében 
annyiban volt más, mint a korábbi magyar kezelés, hogy a végre
hajtás adminisztrálását, különösen Asszaj gondnok idején, szigo
rúbban, pontosabban és ellenőrizettebben vezették, és főleg a 
bevételek nagyobbak voltak. Alaposan kihasználták a jómódú 
bácskai lakosság, főleg a kisiparosok, polgárok fizetőképességét. 
Az állami költségvetés gyakran még a licitálás révén elért árakat 
sem „hagyta jóvá" (fogadta el), mert magasabb árak elérésére 
„spekulált"

49



6. Az erdőhasználat tekintetében, a tisztításokat csak akkor vé
gezték el, ha az üzemtervi kötelezésen kívül, az összes feltételek
nek meg tudtak felelni (erdősítési állapot, szakvezetés, munkaerő, 
ráfordítások megtérülése a levágott faanyag értékesítése által). 
Gyérítéseknél ugyanez volt a helyzet azzal a megjegyzéssel, hogy 
akkor még nem terveztek kétféle „áterdőlést", növedékfokozó és 
törzskiválasztó gyérítés megkülönböztetéssel.

Szálalásos véghasználat nem szerepelt az erdőgondokság gaz
dálkodási terveiben. Tarvágásnál a magtermés, a vágásérettség, 
fűrészrönk minőségű termelési dimenzió elérése, a természetes 
felújulás kritériumai, a vízgazdálkodási körülmények voltak a 
döntőek, az elszállítási lehetőségek mellett.

Ezek a hullámtéri erdőkben másként minősültek, mert ott a 
sarjaztatás, az erózió elkerülése, a talajvédelem, de főleg az árvíz 
elleni védelem is szükségessé tette a szakszerű tarvágást, és kizár
ta a tuskók és a gyökerek kiszedését. Az ármentesített erdős 
területeken csak a sarjerdőben végeztek tarvágást tuskókiszedés 
nélkül. Ennek az oka az egyszerű, könnyű, olcsó munkavégzés, a 
sarjaztatás szükségessége és esetleges egyéb okok. A jugoszláv 
erdőgazdálkodás második évtizedében már az ilyen tarvágást 
megszüntették, és helyette a tuskó- és gyökérkivágású fakiterme
lést végezték, mert a helyi lakosság elvállalta a nehéz gyökérirtá- 
sos munkát, és mert az üres terület 2-3 éves mezőgazdasági 
művelése és bérbevétele megérte a földéhes és munkanélküli 
helyi földműves néprétegnek a nehéz munka vállalását, az erdő
gondnokságnak pedig a még jó termőerejű földnek néhány éves 
külön bevételt eredményező felhasználását.

Ebben az időben még szívesen megvásárolta a falusi lakosság 
a gyenge minőségű (tuskófa, gyökértuskó, gally és rőzse) favá
lasztékot, kedvező áron, tő mellett.

7. A jugoszláv erdőgondnokság ugyanúgy, mint magyar elődje, 
állami szervként működött, éves költségvetéssel. Itt a különbség 
abban volt, hogy a felettes szerv nem fogadott el ráfizetéses 
költségvetést, mert ismervén a helyi körülményeket, tudta, hogy 
megfelelő gazdálkodással itt jövedelmező, nyereséges eredményt 
lehet elérni. Tudomásom szerint a tárgyalt húsz éves időszakban 
mindig is így teljesítette az erdőgondnokság. Agazdálkodás során
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a kedvező munkaerő-gazdálkodás mellett, a téli olcsó falusi foga
tok igénybe vételével, a vízi utak kihasználásával más vidékekhez 
és földrajzi adottságokhoz, útviszonyokhoz stb. képest kevesebb 
ráfordítással végezhettek el minden munkát, a részes termelés is 
tág lehetőségekkel járt e téren, ugyanakkor az évtizedek óta bevált 
árveréses eljárással kedvezőbb bérleteket, magasabb faárakat ér
tek el, mint más gazdálkodó államerdészeti vagy mezőgazdasági 
üzemegységek.

8. A gondnoksági erdők többségükben alternatív rendeltetésűek. 
A monostorszegi (Backi Monostor) erdőtömbök fatermési és víz
védelmi rendeltetésűek. Ez azt jelentette, hogy a fatermesztésre 
nagy súlyt helyeztek ugyan, éppen a bácskai faínség miatt, de a 
Duna vízmedrének megtartása, az árvizek hullámtéri sodrásának 
mérsékelése, az árvízvédelmi berendezések (földtöltések, kőhá- 
nyásos gátak, mederparti kövezések stb.) kíméltetése, a hullámok 
és a magas vízállású vízsodrás erejének és sebességének fékezése 
az itt élő faállomány egyik funkciójává vált.

A kozorai erdőkomplexum rendeltetése a már ármentesített erdőte
rületen a fatermesztésre és a vadgazdálkodáshoz tartozó vadvé
delemre szolgált. A susnyári erdészkerület, amelyhez az isterbáci 
erdőrészletek is tartoztak, a maga molyhos tölgy-egyéb kemény 
lomb faállományaival, kisebb mértékben vadvédelmi rendelteté
sű (itt van a nagyvad jobb tartózkodási helye és a gémtelep), az 
isterbáci szikes ligeterdő és a -  ma már tilalom alatt álló -  legelő
erdő talajvédelmi rendeltetésű, visszafogott fatermesztéssel, a 
vadvédelmi funkció mellett.

A baracskai Duna-ág mentén és Kengyia-szigeten elterülő hul
lámtéri és részben ármentesített erdőkomplexum és vadterület 
vadgazdálkodási és vízvédelmi rendeltetésű.

9. Az egyes erdőtömbök egészségi állapota megegyezik az első 
fejezetben ismertetett egészségi fokozatoknak.

10. Az erdőben uralkodó fafajok összetétele kissé módosult azzal, 
hogy megkezdődött a füzek szelektált minőségi javítása, a felújító 
vágások és az újraerdősítések kapcsán szorgalmazott mocsári 
tölgy és a nemesnyár hibridek telepítése. Az ármentesített terüle
teken csökkent a kocsányos tölgy aránya, nőtt a cser aránya és a 
jobb tölgyesek fafajváltoztatásával az akác telepítése. Itt még

51



egyes helyeken a nemesnyárak térhódítását is elősegítették (to
vábbá fekete dió és szelíd dió telepítésével is kísérleteztek), a 
szikesedő talajon pedig szilfa elegyítését végezték.

11. A gondnoksági erdők feltártsága 1920-1940 között nem vál
tozott. Továbbra is keresztirányú országút, kellő sűrűségű vízi út 
és egy vasút állt rendelkezésre, a földutak pedig a téli fagyok és a 
nyári szárazság idején jók voltak.

12. A tisztítás, gyérítés fahasználata és a taruágásos felújítások 
szakszerű elvégzését biztosították. Kivételt képeztek a dunai ár
hullámos területek, ahol a sarj- és szálerdők egy részének megkö
zelítése (a vizenyős lapályok, vízmosások és hasonló ártéri jelen
ségek miatt) problematikus. Itt még a vizi út megközelítése is 
nehéz. Mindez látható a mellékletek között lévő katonai térképekről 
is (és szerepelnek a gazdasági térképeken, valamint az üzemteruben 
is). A kedvezőbb fekvésű árterületi erdők tarvágásos felújítása 
úgy történt, hogy a vágásterületről a részben hasznavehetetlen 
hulladékfát kitakarították, esetleg elégették a helyszínen, vagy a 
beállt magas vízállás idején a víz sodra kihordta a Dunába, végül 
a tuskók tavaszi hajtása idején az útban lévő fahulladék-maradé- 
kot eltávolították a közvetlen felújítás útjából, előkészítve a szük
séges facsemete-pótlások elvégzését.

A többi erdő felújítása, főleg az ármentesített területeken, nem 
volt kérdéses a már korábban ismertetett helyzet és körülmények 
szerint.

13. A cserjeborítás az egyes erdőtömbökben némileg csökkent az 
1920. év előtti állapothoz képest. Ennek okai a következők voltak: 
a liberális jugoszláv gazdálkodás következtében a lakosság bejá
rása az erdőkbe megszaporodott (gombászás, gyógynövénygyűj
tés, avarszedés, vesszővágások a kosárfonáshoz, a szegénység 
gally-összeszedése, sokféle címen barangolás az erdőben és ott- 
tartózkodás); a munkabér helyett részes termelés bevezetése a ke
vésbé kifizetődő munkálatokban, a fajuttatások és a vágástéri 
földek mezőgazdasági kihasználásának fokozása a bácskai álta
lános földínség kielégítése okán; a rentabilitásra való túlzott tö
rekvés áradatában mindenféle vállalkozásnak teret engedtek, 
amiből bevétel származott, és ez a forgalmat megsokszorozta az 
erdőben; a vadászás kiterjesztése és a vadállomány kétes értékű
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selejtezése, az egyedi vadásztatás elszaporodása közvetve növel
te az erdők igénybevételével járó többoldalú visszaesést; a meg
növekedett mesterséges erdősítéssel, a mezőgazdasági köztes 
műveléssel is nagy mértékben eltűnt a faállomány alatti cserjebo
rítás, s vele együtt gyengült a talajvédelmi funkció.

14. A vadgazdálkodás és a vadászat olyan külön ágazattá nőtte ki 
magát, ami közvetve növelte az „erdőbérlők" fontosságát és jöve
delmezőségét. A vadászatot ehhez már nemcsak az államap
parátushoz tartozó fontos személyek és egy-egy kiemelt bácskai 
földbirtokos (nábob) bérelte nagy kiterjedésű vadászterület bérbe 
adásával szervezték, hanem több önálló vadászterület ugyancsak 
árveréses kiadásával, amikor a társadalom szélesebb körében 
kiemelkedő polgári egyén vagy csoport bérbe vett kiváló bezdáni 
vadászterületeket. A közismert Dungyerszki Jocón kívül ilyen 
nagyvadas területeket bérelt abban az időben a bezdáni Kedves 
János férfikonfekció kereskedő és Stein Emil nagykereskedő pol
gári vadászcsoportja, továbbá Heiszler Gyurgyovánszky Aurél 
zentai gyógyszerész, Jugoszlávia agyaggalamblövő bajnoka. 
Ugyanakkor egyik-másik vadászbérlő egyedi nagyvad kilövésére 
„bárcás utalványt" adott ki. (Ilyen volt Gubica Antal népszerű 
bezdáni kaszinós is, továbbá a halálos veszéllyel járó vadkanva
dászat hőse, Kelsch János tűzoltóparancsnok és Kiss Tamás ügy
véd, a Kiss főjegyző család vadász elsőszülöttje.)

15. A szaporítóanyagról (dugvány, mag, facsemete stb.) való 
gondoskodás is a sajátos, házilagos erdőkezelés körébe tartozott. 
Az erdei fák vetőmagjait megbízható, szerződtetett munkaválla
lókkal gyűjtették be az erdőgondnokság területén kijelölt magter
mő fákról (anyafák). A tölgy- és csermakkot minden évben be
gyűjtötték az évi vágásterületek és az esetleges lemaradások újra
erdősítéséhez, továbbá a kozorai „vándorcsemetekert", a Fekete 
sűrűi akáccsemetekert részére, ahol főleg a pótlásokhoz nevelték 
a szükséges mennyiségű, általában egy éves facsemetéket.

A monostorszegi csemete kertben legfontosabb feladat a fűz- és 
nyárdugvány anyatelepek fenntartása és a szükséges mennyisé
gű simádugvány-vesszők nevelése. Ezek dugványozásával a tar- 
vágásos füzesek vágásterületeinek beerdősítését végezték el, illet
ve, ha a tervezett tuskósarjasztás részben vagy egészben sikerte
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len volt, akkor a simadugványokkal, vagy indokolt esetben a 
csemetekertben gyökereztetek dugványokkal. A gyökeres dugvá
nyok facsemetéknek minősültek, és úgyis nevezték azokat. A 
nyárdugványokat és -csemetéket, amelynek legnagyobb része 
szelektált, nemesített nyárfa volt, csak a füzes felújításpótlására 
használták fel, ha megfelelő helyzetű, fekvésű és minőségű ter
mőhelyi részek voltak a hullámtéri erdősítésekben. Az ármente
sítésben a pangó vizektől nem kellett tartani, azért a beerdősített 
terepnek csak a talajminőségi feltételeknek kellett megfelelnie.

Az akáccsemetéket elsősorban a megfelelő minőségű ármente
sített termőhelyek cseres és elegyes keménylombos faállománya
inak felváltására használták fel, telepítési jelleggel. A már kiter
melt akácosok felújítása a tuskókiszedéses fakitermelés után ki- 
nőtt gyökérsarjak nevelésével történt, a hiányokat a csemetekerti 
egy éves akáccsemetékkel pótolták. Ha akadtak még tölgy-cseres 
sarjerdők az egyéves vágásrendben, azokat sem újították fel az 
1920-as évek után bevezetett erdőművelési irányelvek és új gya
korlat szerint, hanem csemetekertben nevelt egy éves facsemeték
kel vagy makkvetéssel, sőt, ha akadt magvető anyafa is a terüle
ten, természetes újulat jelentkezésére is számítani lehetett és kel
lett, amit némi talajelőkészítéssel is elősegítettek.

A teljes körű erdőfelújítás, beerdősítés, telepítés művelete ha
gyományos módon folyt le, amelynek egyes részleteit a megfelelő 
fejezetekben már ismertettem.

A felsorolásból látható, hogy a liberális gazdálkodáspolitikai 
felfogások és a félreismert nemzetiségi kérdések rossz megoldásai 
következtében Délvidéken a magyar erdőgazdálkodás már a má
sodik világháború előtt fokozatosan délszláv kezekbe került. 
Ilyen helyzetben a szerb-horvát erdőgondnoksági személyzetnek 
minden eszköz és gondnoksági adminisztráció, a gazdálkodás
hoz felhasználható üzemtervek, könyvek, nyilvántartások és irat
tár rendelkezésére állt, ezekkel az előnyökkel folytathatták az 
erdőgazdálkodást, és így sikerült azokat az eredményeket fenn
tartani, sőt, némileg túlszárnyalni is, amit „örökségbe" kaptak.

Ez derül ki abból az összehasonlításból is, amit a bajai erdőgaz
dálkodási egységek eredményei, állapota és helyzete mutat, s az 
ország határán átnyúló és összefüggő bezdáni erdőségek hason
lóságai, sőt azonosságai is megerősítenek.
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10. A bezdáni m. kir. erdőhivatal újraéledése 
és második megszűnése (1941-1944)

1941 tavaszán, a helyi államerdészeti székhelyen, ahol dolgoz
tam, 5 fő közül hárman kaptunk katonai behívót. FM. és HM. 
hivatalos papír birtokában 24 órán belül Nemky Ernő kollégám
mal együtt vonattal érkeztünk a honvédség által megszállt Délvi
dék szabadkai főparancsnokságára. Azonnal megkaptuk a beosz
tásunkat, katonai közigazgatás keretében szolgáló, civil munka
helyre szóló írásos parancsot. Én a bezdáni erdőgondnokság át
vételére és a gazdaság vezetésére kaptam felhatalmazást a katonai 
közigazgatás idejére (ami akkor minimum fél évre volt előirá
nyozva).

Álomszerű volt, hogy még aznap este betoppanhattam a bez
dáni szülői házba, és másnap reggel hétkor már kint voltam a 4 
kilométerre fekvő erdésztelepen, az otthagyott jugoszláv állami 
erdőgondnokság irodahelyiségeiben. Itt már a környékbeli régi 
ismerősök közül egy Apatinból átjött nyugdíjas magyar erdész és 
Kovács József, a volt jugoszláv irodai erdőőr fogadott, aki helyén 
maradt a szolgálatban. Jelen volt még Bezdán község megbízott 
főjegyzője is az átvételi aktuson, továbbá egy bezdáni illetőségű, 
Nagy József nevű „mindenes" alkalmazott, aki még a jugoszlá- 
voknál szerződött irodaszolga, udvaros és „istállómester" mun
kakörben.

A telephely szinte érintetlen volt, s az öt lakás közül kettőben 
laktak csak: Kovács és Nagy a családjával. Az ötszobás „főnöki 
lakosztály" hátsó kis szobájában várta a további eseményeket a 
jugoszláv hadsereghez behívott Ivancsevics erdőmémök (hiva
talvezető) felesége, bútorai között.

A hivatali munkát azonnal megkezdtük. Egri Károly erdőtaná
csos (felettesem a honvéd-főparancsnokságnál) már intézkedett 
egy nappal azelőtt, hogy az ottlévők készüljenek fel a hivatali 
munkára, mert másnap minden szükséges intézkedésre felhatal
mazva én is odaérkezem.

Sokezer köbméter szerfa és tűzifa állt rendelkezésre, be kellett 
járni az erdészkerületeket is, sok földbérleti szerződés volt bi
zonytalanságban, sürgős javítanivalók voltak az épületekben,
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gondoskodni kellett a lovak takarmánykészletezéséről, intézked
ni kellett a csemetekertek és illetményföldek dolgában, megnézni 
az előírt erdősítések állapotát stb.

Egri Károly erdőtanácsos már arról is gondoskodott, hogy 
hivatali pecsétünk is legyen, ami nagyon praktikusnak bizonyult 
a m. kir. erdőhivatal ténykedése szempontjából, mert napokon 
belül megindult a hivatalos levelezés is (az érintett községekkel 
való hivatalos érintezés, hirdetmények küldése, távoleső kerület
vezető erdészeknek írásos rendelkezés kiadása stb.). Ezek megin
dulásával többféle bárca kiadásában a pecsét fontos szerepet ját
szott, mert átmenetileg még szerb cégjegyzéses és előnyomott 
űrlapokat használtunk, s a magyar szöveg megerősítéséhez egy 
hiteles magyar hivatalos pecsét fontosnak bizonyult. A szerb 
nyomtatványok megfeleltek a magyar erdőgazdasági ügyvitel 
alaki és érdemi előírásainak is, és ez összhangban volt a takaré
kossági elveinkkel is. Sajnos ezeken kívül a jugoszláv erdőgond
noksági adminisztrációból, irodai felszereléből jóformán semmi
féle könyvelés, nyilvántartás, üzemterv vagy kimutatások az elő
ző erdőgazdálkodásról nem maradtak ránk. Szerencsénkre én 
eléggé „otthon voltam" az ottani szerb ügyvitelben, hiszen több
ször szorgoskodtam jugoszláv erdészek között a korábbi években 
is, tudtam, hogy mik a teendők a magyarországi követelmények 
tekintetében is, hiszen egy magyarországi m. kir. erdőhivatalból 
jöttem ide.

Én igyekeztem megfelelő és megértő lenni itt, a vegyesen ma
gyar, délszláv és német lakossági környezetben. Egyetlen jugo
szláv alkalmazottat, dolgozót sem küldtem el semmiféle munká
ból, sőt nemegyszer úgy törekedtem megnyerni a bizalmatlan és 
néha ellenfélnek érzett bizonyos néprétegeket, hogy munkaalkal
mat teremtettem számukra is, és hívtam, hogy dolgozzanak ve
lünk, nálunk. Volt is visszautasításban részem, és ezeknek lett 
igazuk 2-3 év múlva. A bosszúéhesen visszatérő partizán szerbek 
1944 őszén kíméletlenül „likvidálták" (lelőtték) még a saját dél
szláv testvéreiket is a „kollaboráns" szerep gyanúja esetében. De 
akkor még, az első hónapokban, úgy tűnt, megszelídült minden 
nemzetiség a bezdániak környezetében, mert mindenki meggyő
ződhetett arról az erdőgondnokságban, az általam folytatott tár
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sadalmi politizálás és magatartásom ismeretében, hogy a csende
sen megindult megbékélés híve vagyok. Persze ilyennek ismertek 
korábban is sokan Bezdán körül, s így a lakosság nagy többségé
vel jól együtt tudtunk működni.

Néhány kivételes eset mégis bosszantott, de megpróbáltam 
úgy intézkedni, hogy kellő tárgyilagossággal azt is megérthette 
mindenki. Az első próbatételem a volt jugoszláv erdőgondnok 
feleségével történt.

Szerbül mondta el a kérését, amely abban állott, hogy ottma
radhasson valameddig, amíg jelenleg a katonaságnál lévő férje 
vissza nem tér, hogy elszállítsák az ingóságaikat. Azonkívül a 
kertben és az illetményföldön nemsokára beérő gyümölcsöket és 
esetleg egyéb terményeket is megtarthassa.

Én igyekeztem udvariasan, saját nyelvén beszélni vele, mond
ván, hogy egyetértek vele, de mivel nekem is jár a természetbeni 
és minden illetmény, remélem nincs kifogása ellene, hogy a ma
gam és feleségem személyes szükségletének szerény mértékéig 
mi is élvezzük az idei jó termés egy kis részét.

Ebben maradtunk, és gyakorlatilag annyit valósítottam meg 
mindezekből, hogy egy-két földiepret szedtem le a kertben, tekin
tettel arra, hogy itt, az erdő közepén semmiféle más beszerzési 
lehetőségem nem volt.

Bosszúságom csak olyan értelemben maradt, hogy arra gon
doltam, mit csináltak a szerbek itt a rendszerváltozáskor, 1918- 
ban amikor Bácska Szerbiához került. Legkevesebb az volt, hogy 
napokon belül elzavarták és a határon átdobták Magyarországra 
a régi magyar alkalmazottakat.

Most azonban az itteni, szűkebb körű eseményeket a Zombor 
járási délszláv népség, úgy láttam akkor még, tárgyilagosan ítélte 
meg, és nap-nap utáni magatartásom és életvitelem alapján meg
értőén viselkedett. Ott nem volt még a nagy kiterjedésű erdősé
gekben sem partizánkodás, pedig tudták, hogy gyakran éjjel utaz
tam hazafelé az erdőn keresztül, és pénzzel, aminek egy részét 
éppen a sokác munkások kapták meg elvégzett munkájuk után. 
(Igaz, hogy fegyver is volt nálam a biztonságnak és az előírásnak 
megfelelően, de azt is tudták, hogy én 2-3 évvel azelőtt még 
jugoszláv tartalékos tiszt is voltam, mielőtt Magyarországra köl
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töztem, aki jugoszláv kiképzésben vett részt, és sokat tudhattam 
meg és okulhattam a szerb-jugoszláv katonai és háborús módsze
rekről és történelemből, nem is szólva a családjainkat ért 1918. évi, 
sőt 1848. évi és egyéb hajdani szerb atrocitásokról itt a Délvidé
ken...)

Ebben a szituációban, a lakosság szimpátiájának megnyerése 
érdekében jó intézkedésnek számított az is, hogy 1 -2 nap után már 
elkezdtük az itt korábban is megszokott tűzifaeladást kis tételben. 
Közvetlenül a fogyasztóknak, családonként adtuk el, illetve bár- 
cán kiutaltuk a fát, az erdei vágástéren (rakodón) megszámozott 
rakatok szerinti átadással, mérsékelt egységáron. Kidoboltuk a 
községekben az értesítést és másnap már szinte sorban álltak a 
kapu előtt a vevők (első ízben persze a bezdániak, földieink). Egy 
kis epizód meg is zavarta a hosszú sorban egyenként bekerülő 
fegyelmezett vásárlókat, amikor egy zombori barátom édesapja 
(aki korábbról jól ismert engem) kerülő úton próbált bejutni az 
irodámba, de a várakozó bezdániak észrevették, s csaknem vere
kedés lett belőle. Amikor ezt észrevettük, kimentem és lecsillapí
tottam a kedélyeket kijelentvén, hogy ne bántsák a Czirfusz bácsit 
(így hívták az öreget, aki nyugdíjas tanító volt) engedjék be, de én 
garantálom, hogy ő sem kap előbb bárcát, mint a többi várakozó, 
de hadd engedjem meg néki, hogy a családom vendégeként a 
lakásban várja meg, amíg sorra kerül. Ezek után az öreget beve
zettem az irodával szembeni lakásomba, ahol vendégként végig
várta a sort, s akkor megkapta a fautalványt is.

A további hivatali félkiszolgálás során már minden vevő a saját 
anyanyelvén mondhatta el a kívánságát, a vétel tárgyát stb., mert 
itt a tisztviselőktől „megköveteltetek", hogy a vevőkkel anya
nyelvükön tárgyaljanak. (Ezt bizonyos mértékben már a jugo
szláv erdőgondnokság gyakorlatában is megtették, ha a fél nem 
tudott szerbül.) Én mint hivatalvezető különösen ambicionáltam, 
hogy a lakossággal való érintkezés során -  még akkor is, ha az 
illető tudott magyarul -  saját anyanyelvén beszéljünk meg min
den ügyet, akár vételről, akár munkavállalásról, akár egyéb témá
ról volt szó.

Kellemetlen incidensben kellett intézkednem, amikor a későbbi 
hónapokban beállított egy ifjú hitlerista, és követelte, hogy az
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erdőőrünket büntessük meg, amiért az ő -  úgymond -  szolgálati 
bajonettét és övét elvette és kizavarta az erdőből. Közöttünk a 
következő párbeszéd hangzott el.

Az ifjú (Jung) karlendítéssel köszönt: „Heil Hitler!"
Én (karlendítés nélkül) fogadom: Jó napot! Guten Tag!
Jung: Ihrer Jáger hat genommen von mir im Walde mein dienst- 

liche bajonett und Gürtel. Das war Ungerechtigkeit, darum ich 
forder' dieses zurückgeben und den Jáger bestrafen!

Én: Ja?! Ihre Sache sind hier in dem Amt, aber Sie habén nicht 
Recht, weil im ungarischer statlichen Walde kann niemand, au- 
serdem Jáger mit bajonetten verweilen und noch die Pflanzen und 
Bauen beschádigen. Nachdem Sie noch unmündig, werden Sie 
nicht erstemal bestrafen, und die Sache bekommen Sie zurück. 
Aber zweitemal das wird nich so verrichten. Jetz könjien Sie 
gehen!

Ezzel kivettem a szekrényemből az öves bajonettet, és átadva 
intettem: elmehet.

A gondnoksági, az erdőhivatali szolgálat tehát zavartalanul és 
folyamatosan működött, a községháziakkal is felvettem a kapcso
latot, s az erdészkerületeket is sorra bejártam. A jelentkező bezdáni 
napszámos és kubikus nép, akikről tudtam régóta, hogy minden 
hatósággal és munkaalkalommal elégedetlen, ideiglenes kereseti 
lehetőséget kapott az erdei rakodóhoz vezető utak megjavításában. 
A 200 éves, nedves irodaépület szigetelését elvégeztük, és egy 
vendégszobás új irodaépület-rész megépítésével Mári János bez
dáni kőművesmestert bíztam meg, hogy bezdáni iparosoknak is 
legyen munkájuk, s az itteni első, egyetlen téglaépület dicsősége 
is a szülőföldemhez fűződjék (amit a szerbek az itt töltött húsz év 
alatt nem voltak képesek megépíteni). A kozorai erdőből került ki 
az a 15 méter hosszú díszzászlórúd a főtéren, amelyen néhány 
éven át lobogott a címeres magyar nemzeti trikolor.

A monostorszegi nagy kiterjedésű szigeti füzesek bejárása és megis
merése volt az első feladatok között a legfontosabb és legérdeke
sebb mind erdészeti szempontból, mind történelmi jelentősége 
miatt, mert itt voltak azok az ásatási maradványok, ahol az el
süllyedt Bodrogmonostort kutatták.
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Fülledt nyári nap délutánján szekéren jöttem vissza a 2 órás 
úton Monostorról, ahol munkabéreket fizettem ki, amikor a ko
zorai sűrű cserjésnél őzsírásra lettem figyelmes. Leugrottam a 
szekérről, és 20 méternyire a bokrok tövében egy gyenge, fejletlen, 
néhánynapos őzike pihegett. Közeledtem feléje, de felugrott és 
kétségbeesetten próbált menekülni, majd 3 lépés után összero
gyott. A kocsiról hoztam egy üres zsákot, rövid kergetés után 
megfogtam és hazavittem. Reiter bácsi, a nyugállományú jáger- 
vadász pártfogásba vette, és hígított tehéntejet adott neki cuclis 
üvegből. Elhelyeztük egy 10x10 méteres pázsitos mellékkertben, 
és jó ideig neveltük, szoktattuk és szoptattuk.

Éppen akkor szereztünk egy pedigrés drótszőrű foxit vadász
kutyának, pár hetest. Ez együtt nőtt fel a befogott őzbak-borjúval, 
akivel baráti összeszokottságban élt. De az igazi hivatása, mint 
vadászkutyának, a vérében volt. Vadászunk őt is magával vitte, a 
saját vizslája társaságában a szokásos útjára, a nagyvadjárás meg
figyelésére. Mégsem romlott meg a barátkozása a serdülő őzbak
kal, amivel a szabad idejét töltötte az erdészház elkülönített kert
jében. Különös volt a kettős viselkedése a vadászási próbákon. Az 
őzbakok nyomán csak megállt és figyelt. Amikor már „érőben" 
volt a nevelt őzbakunk, Reiter Ferenc fővadász kivitte a szabadba, 
de sokáig visszajött. Egyszer csak elfelejtkezett a korábbi környe
zetéről... A foxi pedig minden őzhajtáson leállt, amikor az agan- 
csos őzeket figyelték a vadőrök. Talán azt várta, hogy a felzavart 
őzbakok közül egyszer csak odasétál hozzá, üdvözli őt a közös 
nevelésben felnőtt őz tejtestvére?!

Abezdáni erdőhivatal monostori szigetvilágában volt a blazse- 
váci Duna-szakasz, illetve kanyar mederrövidítése, átvágása, va
gyis az új főág kiásása. Itt a Duna folyam odaterelése következté
ben védtelen mederpartok keletkeztek, amit a meggyorsult vízse
besség és víztömegek sodrása alámosott. így elkezdődött a part
omlás olyan tempóban, hogy percenként tíz állófa dőlt a folyamba 
gyökerestül, ami egyéb veszélyekkel és károkkal is járt. Ilyen 
háborús helyzetben a folyammérnökség sem tudott eléggé helyt
állni, s ezért maradhatott el eddig a partszegély megvédése érde
kében kőhányás létesítése. Ismertem a Bezdán-rév Duna-szerve- 
zet állomásvezetőjét (Piánk Ádámot), de a monostoriak szerint
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már tudnak erről ott is. Az új meder mindkét partja a mi erdősé
günkhöz tartozott, s valamit nekünk is sürgősen tenni kellett. Úgy 
gondoltam, hogy a gyökerestől Dunába süllyedt 15-20 méter 
magas, 20-30 cm tőátmérőjű fűzfák legalább egy része fennakad, 
és a várható magas vízállás csökkenése segít a partszakadás meg
szűnésében (kevesebb víztömeg, lassuló vízfolyás, hordalék, ho
mok stb. fennakadása, leépülése), s nemsokára egyensúlyi álla
pothoz vezet. De addig az erdőt is védeni kell nekünk valaho
gyan, s közben megmentjük a parti sávban lévő nem kevés ve
szendőbe indúlt fát. Pálics kerületvezető erdésszel együtt elhatá
roztuk, hogy ebben a rendkívüli helyzetben kitermeljük a parti sávot 
a kritikus helyen kb. 20 méter szélességben és pár száz méter 
hosszban, s ez mintegy 600 köbméter fát jelent. Minimum 30 cm 
tuskómagasságot hagyva, a levágott faanyag jórészét az erdőrész
let belseje felé húzatjuk, s ott később felkészítve kiszállítjuk, ki
sebb részét, amenyire lehet, dereglyékkel, vízi úton visszük el a 
helyszínről, s mielőbb értékesítjük a helybeli lakosságnak, amely 
már korábban is kért tűzifát, minthogy a háborús események 
miatt ebben az évben még nem volt ellátva úgy, mint az előző 
években. Pálicsnak sok tapasztalata volt ilyen feladatok végrehaj
tásában, s így azonnal megkezdődhetett a munka. Én viszont 
emlékeztem egy-két régebbi túlkapásra ilyen rendkívüli fakiter
melésről, s elhatároztam, hogy 1-2 nap múlva ismét kijövök ellen
őrzésre és esetleges újabb intézkedés céljából. Ilyen munkák kap
csán egyébként is id. Radó Gábor volt erdőigazgatótól nemrég 
tanácsot kértem, s erre ő azt mondta, hogy csak a legóvatosabb 
módon és szigorú ellenőrzéssel lehet végrehajtani, mert vissza
éléshez vezethet, s ez nagyobb kárral jár, mint elhagyni a munkát. 
Ezek tudatában visszatértem a helyszínre, s bizony megállapítha
tom, hogy Pálics nem úgy kezdte meg a munkálatot, ahogy ter
veztük és megbeszéltük, több helyi kiskereskedő is próbált „köz
reműködni", gyanús szálalások fordultak elő, kiterjesztették a 
megbeszélt sávot, jelöletlen faanyag számbavétel nélkül indult 
már útjára, sőt már vagonokat is raktak meg „príma" faanyaggal 
távolabbi értékesítésre, nem rossz áron ugyan, de a kereskedők 
nagyobb hasznára. Én minden munkát leállítottam rövid időre, 
az elszállítást is, számbavéve minden elvégzett részmunkát, Peják
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Antal szomszédos kerületvezetőt helyeztem ki Pálics helyére, akit 
azonnal lecseréltem Pejákkal, de még a munkásokat is kicseréltet
tem a feladat befejezésére. Közben szerencsénkre a vízapadás is 
megkezdődött, a partomlás lelassult, majd leállítás után meg
szűnt, s csak a Dunába dőlt fák fennmaradt sora jelezte a veszélyt, 
s védte a partot...

Mivel a polgári erdészeti igazgatás nem működött még, és az 
erdőgazdálkodás vitelére kapott felhatalmazás alapján nem kel
lett előzetes engedély, jóváhagyás, konzultálás ilyen rendkívüli 
fahasználathoz, viszont ebben az esetben haladéktalanul intéz
kedni kellett, úgy éreztem, jól jártam el, kár nem származott 
belőle, s minden tekintetben megfelelően eredményes volt a vég
rehajtás. (A felettes katonai parancsnokságtól sem kaptam kritikát 
a különböző intézkedéseimért.)

Két esetben mégis kaptam észrevételt, miszerint „nem úgy 
kellett volna eljárni, de így is jó volt" Egri Károly, a katonai 
parancsnokom felettes erdészeti szakértője, amikor „átvette" a 
kijavított és új épülettel kibővített részleget, az előre elkészített 
tervvel, költségvetéssel és rajzokkal a kezében, annyit mondott: 
„Valami más megoldást kellett volna találni a hozzáépítés tekin
tetében, mert nem eléggé illett be az erdésztelepi épületcsoportba 
a magas téglaház látványa". Ebben igaza is volt, de amikor meg
kérdeztem, hogy ő az én helyemben hogyan tervezte volna meg, 
együtt sem találtunk ki kielégítő megoldást. (Az épület azóta is 
áll, kimagaslik a többi közül, s amikor 40 év után otthon jártam 
Bezdánban, lefényképeztem.)

A másik akkori „lépésem" (amire a katonai parancsnokságom 
illetékes főtisztje telefonjelentésemre reagálva csak annyit mon
dott, hogy „nem úgy kellett volna, a tanulságot elfogadjuk, a 
javaslatodat teljesítjük... végeztem...") a következő volt: a már 
jelzett többezer köbméter, erdei tárolású kész faválaszték megőr
zése, háborús, akkori frontviszonyok között nem kevés gondot 
jelentett a „gondnokságnak". Az állásában meghagyott jugoszláv 
erdőőrök szolgálatának volt előnye és hátránya is. A hátrány az 
volt, hogy a környező magyarság egy része nem szívesen látta 
őket szolgálatban azzal a feladattal, hogy őrizzék és védjék az 
immár a Magyar Állam tulajdonát képező erdőt, faállományt,
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raktározott faválasztékot is, még a magyar lakossággal szemben 
is, ha netán akadna nem egy magyar, aki úgy gondolná, hogy 
most már mi magyarok vagyunk itt az urak, és hát sok mindent 
„szabad nekünk" élvezni az erdőből és termékeiből, amit a szer- 
bek alatt nem volt szabad. A megszállt magyar honvédség meg 
sűrűn járta felénk is az utakat, s bizony „rekviráltak" az út menti 
farakatoktól néha úgy is, hogy nem volt meg az előírt pecsétes 
megbízásuk erre. így aztán egyre szaporodtak az esetek, amikor 
a magyarul nem kifogástalanul megszólaló erdőőr a görbe botjá
val nem tudta megakadályozni azt, hogy egy-egy katonai szekér, 
nótázó honvédekkel telve, egy-egy sarang fahasábot felrakva a 
legközelebbi vendéglőig el ne szállítsa.

Ezek után másnap lihegve állít be biciklin és segítséget kér 
tőlem (és megoldást) mondván, hogy két percen belül ideér egy 
szekér elrekvirált farakomány tíz honvéd kíséretében, de ő ezúttal 
nem volt képes tíz fegyveres ellenében elérni, hogy ne vigyék el a 
nyilván szabálytalanul elvett és szekérre rakott tűzifát.

Mit tehettem volna mást, mint „hic Rhodus, hic salta" eltökélt
séggel kimentem az országút közepére (miközben az erdészem 
csak tisztes távolban követett), s karintéssel megállítottam a két 
szekeret, a következő épületesnek szánt beszéddel: „Honvéd baj
társak! Ha nem tudnák, hát most tőlem tudják meg, hogy az a sok 
tűzifa, ami a szekerükön van, néhány nap óta a magyar állam 
tulajdonát képezi. Bennünket azért állítottak ide, hogy ezt is, 
többezer köbméter fakészlet mellett, kezeljük és megőrizzük. 
Mindenki, tehát maguk is kaphatnak ilyen tűzifát is, de csak a 
honvédparancsnokság pecsétes írásával, kiutalásával, amit az el- 
szálításkor át kell adni nekünk. Tehát felszólítom magukat, hogy 
adjanak át nekem, mint ezen erdőgondnokság vezetőjének, ilyen 
katonai pecsétes írást!... Ha nincs ilyen utalványos papírjuk, ak
kor pedig rakják le a fát itt az erdőgondnokság épülete előtt, aztán 
mehetnek tovább..."

A harsány felszólításomat -  5 méter távolból -  kétperces csend 
követte és némaság a tízfőnyi legénység részéről is...

Látva a bizonytalanságot, ismét megszólaltam: „Nézzék, ne 
bizonytalankodjanak, értsük meg egymást! Én is olyan fronthar
cos vagyok itt Magyarországról behívott katonaként, mint ma
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guk, szolgálatot teljesítek, előírás szerint lépek fel, és előírás sze
rinti magatartást és alkalmazkodást kérek maguktól is!..." Most 
már némi mozgás és dörmögés támadt a honvédek között, de 
ismét elmúlt egy hosszú perc, s nem történt meg az, amit el 
akartam érni.

Ezek után, most már a helyes eljárásom tudatában, elővettem 
a megbízásos szolgálatra kapott tiszti revolveremet és feléjük 
irányítva rájuk kiáltottam, mondván: „Utoljára szólítom fel ma
gukat most már, hogy rakják le a fát!..." A honvédek leugrottak a 
szekérről, de a kezükben a Mannlicherrel, éles lövésre töltve, s 
már csattogtak is a závárzatok, amikor kilenc honvéd fogott közre 
hangos kiáltásokkal, én pedig tovább fenyegetőztem, hogy felelő
ségre vonást kérünk a csapattestüknél ezért az eljárásért.

Ebben a pillanatban a tőlünk mintegy 20 méterre összecsődült 
az asszonynép sikoltozni kezdett, ami némi átmeneti bizonyta
lanságot okozott a jelenetben, én viszont bal kézzel széttoltam a 
felém meredező puskacsöveket. Szerencsére nem sültek el, akár
csak az én „riasztó" lövésem sem. Futva otthagytam mindenkit 
(kölcsönös kiabálgatás közben), berohantam a 30 méterre lévő 
telefonhoz és felhívtam a zombori honvédparancsnokságot. A két 
katonaszekér meg gyorsan eltávozott a helyszínről. Az erdész 
mellettem, s kértem tőle a szekerekről leolvasott honvédcsapat
test címét. Mire ő, hebegve: „Sajnos nem volt időm leolvasni." Én: 
„Akkor menjen utánuk, és valahogy tudja meg!"

Közben telefonon megkaptam a zombori felettes honvédpa
rancsnokságomat. Kértem a főparancsnokot (ezredest). Nem volt 
a helyén, kértem a helyettesét. Kapcsolták az ügyeletes századost. 
Bemutatkoztunk, elmondtam, mi történt velem, és kértem a sza
bálytalanul rekvirálók és engem fegyverrel fenyegetők megbün
tetését. A százados higgadtan, nyugodtan válaszolt: Kérem a 
honvédek csapattestét megnevezni. Zavartan válaszoltam, hogy 
nekem nem sikerült leolvasni a szekerek feliratát (messziről lát
tam, hogy van ilyen), az erdőőr meg ijedtében nem tudta felírni, 
de utánuk küldtem azzal, hogy kísérje végig őket, észrevétlenül, 
és olvassa le, ha kell, p kaszárnyáig menjen utánuk... Jó, mondta 
a százados, akkor utólag küldje be a címet. De megjegyzem, hogy 
agyon is lőhették volna magát abban a helyzetben, mert fronton
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vagyunk, és civil ruhában fegyvert fogott a szolgálatban eljáró 
katonákra... Erre én közbevágtam: akkor elnézést, de kérek hon
védségi állandó őrséget, mert mi civilben, egy revolverrel és görbe 
bottal nem tudjuk megőrizni a honvéd kincstár többezer köbmé
ter fakészletét, amiből most már több alkalommal maga a honvéd
ség visz el enyhén szólva szabálytalanul dézsmát. Ez helyes, 
válaszolt a százados, kap megfelelő létszámú állandó őrséget, de 
gondoskodnia kell kosztjukról és kvártélyukról! Azonnal megír
tam a kérésemet, és 2 napon belül kaptam is egy 25 főnyi őrséget, 
amire szükségem is volt, és a katonai parancsnokság egész idejére 
kitartottak mellettünk, kölcsönös megelégedettséggel, beleértve 
az őrmester parancsnokot is.

Visszatérek röviden id. Radó Gábor volt igazgatóm látogatásá
ra, aki szabadsága egy részét rászánta, hogy a „felszabadult Bács
kába", neki is szülőföldjére, látogasson, s mivel kivételes jó, ki
emelt viszonyban voltunk Debrecenben, mi bácskaiak egymás 
közt jó egyetértésben, hozzánk is ellátogatott Bezdánba, Kozorá- 
ra, amikor én ott átmenetileg kinevezve erdőgondnok voltam.

Váratlanul érkezett, és egy órán belül már -  kívánságának 
megfelelően -  fogaton indultunk a kozorai és susnyári erdészke
rületen keresztül, az Árpád-kori Bortány várat is érintve, Monos
torra. ő  is tudta, hogy ez a vidék a legjellemzőbb, legérdekesebb 
és legszebb a Duna menti erdőkomplexumok között. A látottakról 
élénk erdészeti és tájesztétikai eszmecserét folytattunk. Sok min
denre felhívta a figyelmemet, amire egyedül, akkor még nem 
gondoltam volna. Átmentünk a Ferenc-csatorna hídján, Monos
tor községen és az ottani erdészlakban egy órát időzve, tárgyalás 
közben elfogyasztottunk egy igazi dunai halászlét. Utána a gond
nokság motorcsónakján Pálics erdész vezetésével körbeutaztuk a 
Sziga nevű szigeti komplexumot, az őserdőszerű füzeseket. Nagy 
és ritka élmény volt a Duna lenyűgöző erejének látványa a festői 
zöld füzesek hátterével, a közeli történelmi Bodrogmonostor 
süllyedő romjai legendájának ismeretében körbehajókázni ezt a 
csodálatos letűnt világot... Aztán visszafelé repítettek még ben
nünket a lipicai lovacskáink az isterbáci szikes erdei kaszálókon 
át, és a molyhos tölgy legelőerdőn keresztül alkalmunk volt meg
győződni az ármentesített ősi tölgyeseink tipikus sorsáról.
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Későn értünk már vissza a zombori országúihoz, Kozorára 
ahonnan Radó igazgató úr folytatta útját Szondra vasúton (40 
km), ahol bátyja, a községi főjegyző várta.

Akkor csak örültem, hogy meglátogatott bennünket, értékelte 
és élvezte az itt töltött idő minden percét, de ma már sokoldalúan 
érzékelem azt is, amit ő átélt akkor, 40 évi távoliét után, rövid időre 
viszontlátva ifjabbkori becses erdészkedésének színhelyét. Akkor
1941-et írtunk, és félszázad után én is végigfutottam hasonlókép
pen ezeket a Duna menti bácskai erdős tájakat, hogy a felidézett 
élmények alapján megemlékezzem arról, hogyan élte át a nekünk 
történelmi időnek számító évszázadokat ez az erdős táj, sokunk
nak szülőföldje, közöttük nekem is...

A monostori délszláv (sokác) lakosság az 1941. évi Magyaror
szághoz történő visszacsatolással nem járt rosszul. Az ő sorsuk és 
megélhetésük nagyobbrészt az erdőgazdálkodáshoz volt kötve, 
és abban most nem történt nagy változás, mert a gazdálkodás 
ugyanúgy folyt, mint a jugoszláv éra alatt. A monostori erdészke
rületek vezetői (helybeli sokác-délszláv származású erdészek) 
maradtak a helyükön, a kozorai irodai erdőőr szintén közülük 
való volt, akárcsak a szomszédos susnyári és bezdáni kerületve
zető erdész. Én, mint hivatalvezető, ugyan bezdáni magyarként 
vettem át az erdőgondnokságot, de hosszú évek óta ismertek, 
láttak a közelükben régen is, tudták, hogy szerb-horvát egyete
men tanultam, és az ő nyelvükön beszéltem velük most is, mint 
1932 óta mindenkor. Munkát, fát, földbérletet stb. kaptak válto
zatlanul most is az erdőgondnokságtól, összességében tehát sem
mit sem érezhettek abból, hogy a magyar államhatalom fennha
tósága alá kerültek vissza.

Annak alapján, amit tőlünk, bezdániaktól, a mi közreműködé
sünkkel megőrizhettek a régi gazdasági, társadalmi és politikai 
helyzetükből, mi mást vártunk. Ezt a monostori sokácok úgy 
viszonozták, főleg az ifjabb generáció révén, hogy 1944 végén, az 
orosz hadsereg és a balkáni partizáncsapatok bevonulásakor, sőt 
már előzőleg felléptek ellenünk, és fegyveres erőszakoskodáso
kat, atrocitásokat, rablásokat, rongálásokat követtek el. Ezeket 
utolsó, barbár cselekedetnek lehet minősíteni. Az ilyen, eléggé el 
nem ítélhető háborús cselekmény „megkoszorúzása" volt a bal

66



káni szerb partizánok „büntető eljárása" 1944. november 3-án, 
amikor az isterbáci erdőben 122, a bezdáni vezető réteghez tarto
zó ártatlan embert végeztek ki.

1941 november vége felé megszűnt Bácskában a katonai köz- 
igazgatás és bevezették a polgári intézményeket. Azt hittem, hogy 
akik megfeleltek civilként a katonai közigazgatás alatt, azok meg
maradhatnak továbbra is a helyükön. Én úgy éreztem, átlagon 
felüli teljesítményt értem el, otthon voltam, ismertem mindkét 
ország erdőgazdálkodását, erdészeti igazgatási rendszerét, és 
még előnyt is élvezhettem volna a Bácskában szükséges magyar, 
szerb és német nyelv ismeretében, végül joggal feltételeztem, 
hogy az érintett terület lakossága és a bácskai megyei szervek, 
járási és községi hatóságok is illetékesek lehetnek legalább véle
ményt, javaslatot adni ilyen beosztások kérdésében, mint az álla
mi erdőhivatal vezetői. Ez esetben esélyem lehetett volna az 
ottmaradásra. De nem, a minisztérium döntött.

Vártuk a Földművelésügyi Minisztérium határozatát. Én még 
csak nem is érdeklődtem semmilyen vonalon, hogy mit terveznek 
velem kapcsolatban. A korábbi főnökeim velem folytatott minden 
beszélgetése alapján joggal reméltem, hogy maradok az eddigi 
helyemen, a bezdáni m. kir. erdőhivatalban. (Negyven év után 
egy ismeretlen feladó, akiről sose tudtam meg, hogy ki, elküldte 
az 1944. év végén befejezetlenül hagyott személyi lapomat, ame
lyen feltüntetett legjobb szakmai minősítésem láttán, utólag meg
erősödtem abban a meggyőződésemben, hogy más szempontok 
szerint választották ki a Bácskába kinevezett személyeket.) Én 
ugyan senkit sem kérdeztem meg e felől, de anélkül is megtud
tam, hogy ranglista szerint történt a kiválasztás. így Palánkára 
Vermes Imre m. kir. főerdőmémök, Bezdánba Vadász József erdő
tanácsos, Apatinba Kemény Lajos erdőmémök, Doroszlóra Ruff 
István segédmémök, Újvidékre, az erdőgazdasági kirendeltségre 
Berzenkovits Antal főerdőtanácsos, Szabó Mátyás erdőtanácsos 
és Schrahol Rezső erdőmérnök, a Szabadka városi erdőhivatalba 
Bakkay László erdőmémök került. Úgy tudtam meg, hogy Vadász 
Józsefet nevezte ki az FM. Erdészeti Főosztály Bezdánba, hogy 
váratlanul megjelentek nálam Kozorán, a Bezdáni m. kir. Erdőhi
vatalban, az FM. papírjaival a kezükben, Vadász József társaságá-

67



bán a következők: Berzenkovics Antal főerdőtanácsos (átvett volt 
jugoszláv erdőigazgatósági osztályvezető) és Mittág Lajos szám
tiszt, akik a felettes, újvidéki erdőigazgatóságok képviselői vol
tak. Elkezdték átvenni az erdőhivatalunkat. Engem annyira meg
lepett ez a hirtelen fordulat, hogy végig sem tudtam gondolni 
gyorsan mindazt, amit ilyenkor, a magam szempontjából is, de a 
hivatali előírások szerint is, legalább jegyzőkönyv szerint szoká
sos átadni-átvenni (pénztár, naplók, anyagszámadás, nyilvántar
tások stb. lezárása, záradékkal). Még kevésbé volt időm legalább 
szóbeli tájékoztatást adni mindenről, amit eddig végeztem (a 
folyamatban lévő ügyek, munkálatok, személyzeti ügyek, bérle
tek és szállítások előtt álló fakészletek, csemetekertek, erdősíté
sek, éves gazdálkodási terv, beleértve az előttük álló fahasznála
tok tervezését stb.). Úgy tűnt fel előttem, hogy mindezekre vonat
kozóan nem voltak kíváncsiak az én tájékoztatásomra. Feltehető
en úgy tekintették a helyzetet, mintha csak tegnap került volna 
vissza az erdőgazdaság, s amit találnak most, az kerül nyilvántar
tásba, kiindulópontként, s tegnap „megállt az idő", nem történt 
semmi azóta. Ezt én nem tartottam helyesnek és reálisnak, annál 
kevésbé, mert itt mi hónapok óta sok mindent csináltunk, ami 
nem tekinthető az előző személyzet tevékenységének, még akkor 
sem, ha az erdészek a régiek voltak, és azt folytatták, amit abba se 
hagytak. Ezen kívül én utat csináltattam, partszakadt erdősávot 
termeltettem ki, új irodaházat építettem téglából, ami eddig, 150 
évre visszamenőleg sem volt ott, új embereket vettem föl, a hon
védség fát vitt tőlünk, eltartottunk egy honvédségi őrcsapatot, és 
kiseladásokat bonyolítottunk le, saját bevételeink és kiadásaink 
voltak (nem a szerbeké, nem a honvédségé). Még vadászatot is 
szervezett az erdőigazgatóság, amíg én voltam a főnök. Mindezt 
Berzenkovits jól tudhatta, de az egész helyzet áttekintésében is 
előnyös tájékozottsággal rendelkezett. Bizonyára ismerte, s meg 
is volt Újvidéken a bezdáni erdőgazdasági üzemterv is (amit itt, 
Kozorán nem találtunk, én nem kaptam kézhez). Berzenkovits 
kezében tartotta az új, a jugoszlávok által 1935-ben állítólag elké
szített, de ki nem osztott üzemtervet. Ezeknek a gondolatoknak a 
tudatában elkezdtük a polgári közigazgatásnak, a most már m. 
kir. erdőhivatalnak nyilvánított Bezdán környéki erdőgazdálko
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dási egység átadását-átvételét, a véglegesített, polgárosított hiva
tal átadását. Az átvevők, Berzenkovits főerdőtanácsossal az élen, 
aki talán egyben átadónak is minősíthető lett volna, gyorsan, órák 
alatt, formaságok, jegyzőkönyv felvétele nélkül tervezték az én 
átadásomat lebonyolítani. Én pedig először nem akartam tágítani 
és elmenni addig, amíg tisztán, pontosan, részletesen és írásban 
át nem adom a vezetést és a gazdálkodást, amit komolynak és 
felelősségteljesnek tartottam, főleg a helyzet (a magamé) és az 
erdők szempontjából és a folyó ügyekről való tájékoztatás miatt.

Ez ellen nemigen lehetett az „átvevőknek" sem kifogásuk.
A környékbeli erdészkerület vezetője, aki az áprilisi honvédbe

vonulás után úgy adta át a többezer köbméter vágási fatérfogatot, 
faválasztékok szerint, hogy jegyzék, sarangszám, rönkszám és 
minden stimmelt, semmi hiány nem volt, és kicsit még ellenkezett 
is velem, mondván, hogy itt minden szakszerűen részletezve 
hiánytalanul megvan, s le akart beszélni, hogy kétnapos munká
val, lépésről lépésre, farakattól farakatig ellenőrizve vegyek 
számba a vágástéren raktározott felkészített anyagból mindent. 
Neki lett igaza, mert minden rendben volt. Aztán később is, őszig 
őrizve és ellenőrizve tartott mindent, mint felelős, most viszont 
Vadász erdőtanácsossal együtt tartva lebeszélt a részvételről.

Aztán dél felé azzal jöttek vissza mindketten, hogy 200 űrméter 
tűzifa hiányzik -  de ne nyugtalankodjam, mondták, nekem ebből 
nem lesz kellemetlenségem. Én ezt nem hittem el, és ragaszkod
tam ahhoz, hogy ismét menjünk ki együtt. így lett, és azonnal 
megtaláltam a tévedésüket.

Ezek után az átadás továbbra is formálisan folytatódott, de 
nekem már elegem volt az egészből, s amikor ismét sürgették, 
hogy (nekem) sietnem kell az új beosztásomba, akkor feladtam a 
vitát annak a biztos felismerésnek a tudatában, hogy itt nagyvo
nalú intézkedés, sőt elleplezés folyik a magyarrá vált Délvidék 
„tiszta kezek", liberális és demokratikus irányzatának érvényesü
lésével szemben.

Akkor a családommal együtt elutaztam Doroszlóra, a közölt 
felsőbb utasításnak megfelelően, az ottani m. kir. erdőhivatal 
átvételére, de szívemben és emlékezetemben azzal a keserűség
gel, hogy hiába tettem meg minden lehetőt, eredményesen és
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sikerrel, hogy egyértelmű megértéssel, a tények elismerésével 
tovább végezhessem azt az elhívatást, azokat a feladatokat, ame
lyekre felkészültem. (Ennek folytatása esetén, megítélésem sze
rint, az ottani helyzet is kedvezőbben alakulhatott volna, elsősor
ban az erdőgazdálkodás tekintetében, hiszen én minden újabb és 
újabb szituációban -  otthon lévén -  megfelelően tudtam volna 
eljárni.) Mindezt akkor az illetékesek nem ismerték fel, és alapve
tően különböző felfogással nem értékelték kellően. Pedig már a 
beindításomkor a jelzések sora mutatta, hogy például egész csa
ládom feláldozásának veszélye forgott kockán, amikor 8. hónapos 
állapotban lévő feleségemet és idős, társadalmi megpróbáltatáso
kat szenvedett anyósomat, katonai behívóval a kezemben ott 
kellett hagynom Kárpátalján (minden ingóságommal együtt), az 
orosz haderők betörésének is kitéve. (Ezt követően ugyan szeren
csés utánjárással eljöhettek hozzánk, Bácskába a szüléimhez, ahol 
viszont még jugoszláv frontvidék volt.) Aztán folytatódtak mind
annyiunkra nézve a bajok, amikor feleségem csaknem a halál 
közelében tudta megszülni az alig életben maradt első gyerme
künket, a partizánveszély közelsége, a fegyveres konfliktusba 
keveredés még a mieinkkel is, a tévesben járó honvédséggel; 
amikor a magyarellenes délszláv és német néprétegeket kellett 
megnyerni az ügyeinknek, és hogy a magyarság érdekében nem 
nagy eséllyel, de mégis megtaláltuk a kiutat; hogy a dunai árvíz 
során két ízben is fenyegető veszteségek és áldozatok mellett 
sikerült teljesíteni a feladatokat; hogy bombázást, helyi politikai 
és társadalmi harcokat átvészelve, még a honvédség által okozott 
erdei károkat is előnyünkre tudtuk elszámolni, s mindent helye
sebb útra terelni, végül, hogy immár nagy családom kimentésével 
a háborús harci területekről, másod ízben is elveszítve minden 
családi ingóságunkat, sőt, szüleim, testvérem tragédiáin keresztül 
bácskai ingatlanainkat is feláldoztuk, engedve a hatalmi kény
szerhelyzetben az államosításnak stb.

Ez volt az ottani mérlege az erdészhivatásomnak (a magyar 
sorsvállaláshoz kapcsolódva), a szakmai karrieremnek is attól 
kezdve, hogy budapesti hívásra és a történelmi rendeltetésben 
bízva, abból a boszniai és hercegovinai erdészkömyezetből jöttem 
el Magyarországra (mondhatom menekülésszerűen, mindent ott
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hagyva), ahol azóta is egyfajta népirtás folyik még napjainkban 
is. Attól kezdve válogatás nélkül vállaltam minden feladatot szak
mai pályafutásom végezetéig, de ezeknek a megmérettetése, első
sorban az 1941-45. évek történelmi fordulatában elmaradt, mond
hatjuk elveszett a bácskai m. kir. erdőhivatallal együtt. Persze 
vesztes nem egyedül én vagyok. Miben reménykedhetnek ilyenek 
után azok, akiket leginkább érintett és érint még ma is a két 
világháború minden egyensúlyt kilátástalanságba taszító követ
kezménye és hozzá a sorscsapások sorozata? Talán abban, hogy a 
jövő végül is hozhat olyan változást, amelyben a világ összes 
népeinek többségi képviselete felismeri minden elnyomott és 
kizárólagos áldozattal sújtott népnek az igazságát, és képes lesz 
rendezni az emberiség sorsát is úgy, hogy az igazi megbékéléshez 
és kiegyen súlyozód áshoz vezet?!

Doroszlóra érkezvén azonnal átvettem a hivatal vezetését, amire 
az FM kinevezése vonatkozott. Ide nem küldtek sem erdőigazga
tósági képviselőt, sem számtisztet, mint előző nap Bezdánba. Az 
eddigi ideiglenes megbízott, Nagy György nyugalmazott erdész, 
altiszti minőségben, akkor már tudta, hogy mi a teendője, ő  sem 
felvételi jegyzőkönyv mellett került ide nemrég, és mindent szó
beli rendelkezésre végzett el addig. így én sem ragaszkodtam itt 
jegyzőkönyvezéshez.

Nagy bácsi készséggel, de csak röviden és hiányosan vázolta 
fel a hivatal előző, átmeneti katonai közigazgatás alatti ténykedé
sét. Én meg nem faggattam őt, hiszen úgysem kívánták ezt meg 
tőlem a feletteseim. Az időszerű, folyamatos tennivalók most 
fontosabbak voltak, így hát ezekkel foglalkoztam. Kitermelt fater
mékek készletei és faválasztékok itt is voltak az erdőhivatal egyes 
kerületeiben (a doroszlói erdőben, Gomboson és Bácsordason) az 
erdőben, tő mellett tárolva. Intézkedésre, megismerésemre váró 
kerületvezetők is voltak a távolabb eső erdőkben, erdészlakok
ban, tehát ezekkel kezdtem az első napokban. Néhány nap eltel
tével kezdtem csak arra gondolni, hogy utánanézzek a Tiszabog- 
dányban hagyott bútorainknak, amivel fél év óta még foglalkozni 
sem értem rá. Azt sem tudtam, mi lett azokkal. Amikor már 
mindennel megismerkedtem, és bejártam a hivatal fogatával az 
összes véd kerületeket, 3 nap szabadságot kértem, és elutaztam a
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bútorainkért. Nagy bácsi azalatt ellátott minden feladatot az er
dőhivatal területén.

Kárpátalján, ahol előző évben laktunk, csak néhány kilomé
terre az orosz határtól, a megjósolt szovjet katonai támadás elma
radt. Kollégáim megőrizték mindenünket, segítettek, fogatot és 
munkásokat is kaptam. így 3 nap alatt sikerült mindent lerendez
ni. A vagonba rakott bútorok már útba indíttattak Zombor, Do- 
roszló felé. Időre vissza is értem az utazásból, és másnapra már a 
bútorvagon is megérkezett. Berendezkedtünk az illetménylakás
ba, és folytathattam a gondnoki feladatkörbe tartozó munkámat. 
Nem mondhatom, hogy könnyen belenyugodtam abba, hogy a 
várkozásomnak nem megfelelően, másképpen (vagy talán csak 
50%-ban) alakult itt a helyzetem. Itthon, Bácskában, s hozzá há
borús körülmények között. Azt reméltem még egy évvel azelőtt, 
öcsém bátorítgatása mellett (aki már akkor a Külügyminisztéri
umban helyezkedett el kezdő tisztviselőként) arra számítottam, 
hogy Jugoszláviával sikerül békés egyezséggel (Teleki Pál megfe
lelő politizálása révén) elérni, hogy legalább a fél Délvidék 
visszakerüljön Magyarországhoz. Ebbe már Bezdán is beleesett 
volna, ahol kincstári erdők és erdőhivatal is volt. Ezen az alapon 
pedig esélyeim is lettek volna az odakerülésre. Dehát nem így 
történt, s belekeveredtünk egy bizonytalan kimenetelű háborúba. 
Véletlenül, a sors jóvoltából ugyan most is Bezdánba kerültem, de 
nem véglegesen, s ugyancsak véletlenül el is helyeztek Bezdán- 
ból. (És ekkor még nem is gondoltam arra, hogy mi minden 
következik, ami számomra még rosszabb és egyre rosszabb.)

Közben szülőföldemről, Bezdánból, az elhagyott m. kir. erdő
hivatalról friss hírek érkeztek ide, hogy a helyettem kinevezett új 
hivatalvezető egy és másban már úgy intézkedett, ami eltért az én 
korábbi, ottani elrendezéseimtől. Ez még tetézte az én -  és bizo
nyára másnak is -  csalódásomat, mert ebből az emberek zöme azt 
a következtetést vonja le, hogy a katonai közigazgatás alatt, ott 
tett intézkedéseim nem voltak helytállóak. Eltávozásom után pél
dául elbocsátották azt a bezdáni származású irodai szolgát és 
udvarost, akit én alkalmaztam ott, mert rég ismertem, megbízha
tó és szorgalmas embfer volt, felesége is hasonlóan, és 5 kiskorú 
gyermekükkel a délszlávok uralma alatt csak alkalmi keresethez 
juthatott.
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Ugyanerre a sorsra jutott a másik bezdáni is, családos, régi 
kocsis, akit még a szerbek vettek fel és jó szakember volt. ő t  Nagy 
Józsefnek hívták, az irodaszolgát pedig Major Istvánnak. A har
madik bezdáni magyar elbocsátott Reiter József, reaktivált erdő
kerülő és vadász volt, akit korábban a szerbek magyarságáért 
küldtek idő előtt nyugdíjba, és aki ugyanúgy, mint a doroszlói 
Nagy bácsi és az apatini hasonló sorsú, Kozorán szereplő nyug
díjas erdész, a honvédség bevonulása után azonnal jelentkezett 
szolgálatra, és mindhárman nagy lelkesedéssel, bizalommal és 
vállalkozó szellemben látták el átmenetileg az államerdészeti te
endőket. Bizonyára abban a hitben is éltek ők, hogy ezt a fellépé
süket nagy elismerés kíséri és később is valamely kiemelt felada
tot kapnak, de legalábbis megbecsülést, kitüntetést. Nem ez tör
tént, mert mind a három derék magyar öreg erdészt a berendez
kedő magyar polgári közigazgatás részéről valamilyen megbán- 
tás érte, és csalódás az egész vonalon.

Ami a Doroszlói m. kir. Erdőhivatal üzemtervét, nyilvántartá
sait és az erdőgazdálkodási adminisztráció egyéb vezetett iratait 
és egész irattárát illeti, itt csak újonnan felfektetett könyvek és 
füzetek, nyomtatványok voltak, minden régi iratanyag hiányzott. 
(Nem kutattam, hogy miért és kinek a terhére írható, egyszerűen 
tudomásul vettem a tényt.) Ezekből tehát semmit sem tudhattam 
meg, sem a szerbek gazdálkodásáról, még kevésbé az 1920 előtti 
magyar erdőgondnokság múltjáról. Más forrásból megtudtam, 
hogy ebben a volt m. kir. erdőhivatalban tevékenykedett, nem 
mint erdészeti alkalmazott, hanem egy darabig itt élt rokon, Her
mán Ottó, a nagy természettudósunk, aki itt írta a magyar halá
szatról szóló tudományos értekezését, könyvét.

Főleg az erdőgazdálkodáshoz elengedhetetlen üzemterveket hi
ányoltam, melyeket az illetékesek megígértek ugyan, de még két 
év múlva sem kaptuk meg. (Ugyanolyan állapotban lehetett, mint 
a bezdáni, jugoszláv rendszerű új üzemterv, ami szintén a régi, 
1920. év előtti magyar üzemtervet lett volna hivatott felváltani. 
Eszembe jutott, hogy 1938-ban, amikor a Jugoszláviához tartozó 
Szlavóniában én is közreműködtem a jugoszláv erdőtörvény 
alapján, és bevezetésre kötelezett üzemterven dolgoztam, erdő
rendezők között, mi is 50%-os lemaradásban voltunk még az
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elkészüléssel.) Nagy György erdészhelyettesem ugyan még oda- 
érkezésem előtt gondoskodott minden előírt nyilvántartás felfek
tetéséről és új nyomtatványok beszerzéséről, s mindezek vezeté
sét is elkezdte (iktatókönyv, pénztárnapló, anyagszámadás, kis- 
eladások nyilvántartása, fogatnapló, bárcatömbök, határidős tisz
títás, gyérítési, főhasználati fakitermelés, raktárkészleti kimutatá
sok, mellékhaszonvételi forgalmazás, köztesművelési földek 
helyzetjelentése, vetőmagszükséglet, készlet- és felhasználások 
idényjelentése, erdei kihágások, erdőkárok és erdőtüzek, fogat
napló, továbbá minden gazdálkodási ágazatról negyedéves be
számoló tájékoztató és minta stb.), de az előző évek gazdálkodá
sának irattári anyaga, s bármilyen múltra vonatkozó értékelés, 
tanulság hiányozott ugyanúgy, mint a már átvett, illetve beindí
tott bezdáni állami erdőgazdasági egységeknél.

Ezek szerint tehát az erdőgazdálkodás itt is háborús jelleggel 
történt, erdőigazgatósági elvárások, igények és alkalmanként ki
adott előírások szerint, távlati megkötések, üzemtervek nélkül 
(legalábbis itt, a hivataloknál, a gazdálkodási egységek szintjén, 
amit nem tartottam jónak). Igaz, hogy mi, a végrehajtók ismertük 
üzemtervek nélkül is az előző évtizedek minden gazdálkodási 
rendjét, tényeit és adatait, és szemünk előtt voltak a sorozatos 
munkák eredményei különböző, fokozatos stádiumban a vető
magról való saját gondoskodástól kezdve az erdősítések, facse
metenevelések, csemetekerti munkák, faállomány-tisztítások, 
gyérítések, vágástéri fakitermelések, anyagmozgatás, szállítások 
lebonyolítása, értékesítések, pénz- és anyagelszámolások, min
den gazdálkodási ágazat éves tervezései és végrehajtásának ta
pasztalatai és adatai, de a szubjektivitás bizonytalanságai és a 
helyi körülmények változásai miatt mindennek a dokumentálá
sát, realitását, erőteljes kritika esetén nem tudtuk eléggé hitesíteni.

Mindez akkor is gyengeséget ébresztett bennem a helytállás 
során, amikor az 1950-es évek végén a jugoszláv Vajdaság erdé
szeti kutatóinak legjelesebb képviselője, ing. dr. Vojin Vasilic egy 
korszakértékelő erdészgazdasági tanulmányában azt írta: „Za 
vreme Narodnooslobedilackog rata 1941-1944/45 okupatori su 
narocito u Backoj... nemilice eksploatisali nase sume". Magyarul: 
az 1941-1944/45 évek népfelszabadító harcai során a megszállók
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kíméletlenül kizsákmányolták az erdeinket, különösen Bácská
ban.31 Nos, ezek cáfolatára jó lett volna, ha rendelkezésünkre 
adták volna Berzenkovits és társai akár az 1920 előtti magyar, akár 
az 1940-ig elkészült ottani üzemterveket, amelyek egyaránt doku
mentálták volna, hogy az ezekben megengedett fahasználatokat 
sem merítettük ki, akik akkor ott szolgáltunk, sem terület, sem az 
élőfakészlet kitermelése tekintetében.

Hogy mi lehetett az oka, hogy sem akkor, sem máig nekünk, 
akiket elsősorban ért vád, az állítólagos akkori erdei rablógazdál
kodásért, nem juthatott kezünkbe egy olyan teljes értékű doku
mentum, mint az erdőgazdasági üzemterv, azt ne tőlem várják. 
(Tőlünk, akik közül, úgy tudom, már csak én egyedül vagyok az 
élők sorában.) De kiegészítem még a tényeket azzal, hogy a béke- 
szerződésekre hivatkozva, a szerbek is (akárcsak a csehszlovákok, 
románok és az összes szomszédaink) az 1920. és 1945. év után 
egyaránt elvittek a magyarországi levéltár(ak)ból minden doku
mentumot, eredetiben (anélkül, hogy legalább másolatok készül
hettek volna ezekről), aminek ilyen igazság-bizonyításhoz nálunk 
kellett volna maradni -  legalább hiteles másolatban.

Persze még a mai tényadatokból kiindulva is lehet cáfolni egy 
ilyen exploatációs vádat, mert tűrési határon belül értékelhetően 
(pl. becsléssel) a cáfolat levezethető a következőkből: fafaj, elegy- 
arány, vágásérettség, illetve vágásfakészlettel, fatérfogat-növeke- 
déssel, famagasság, favastagság, életkor és sűrűség szerint az évi 
vágásterület és vágásterületi fatömeg, fahasználatok megenged
hető mértéke. Tudjuk, hogy mennyit vágtunk ki, területben és 
fatérfogatban. Ez akár utólag is levezethető, megállapítható. És ha 
ezek a tényszámok nem nagyobbak, mint az előzőek szerint 
levezetett, kiszámított (az erdőrendezőségi és az erdőfelügyeleti 
nemzetközileg is elismert szabályok szerinti) mennyiségek, akkor 
már el is kell ismerni minden fórumon ennek az igazságát.

Annak idején a magunk ellenőrzésére és használatára, a tör
vényes korlátozások betartásának és a felettes erdészeti szerve
inktől kapott feladatokkal való összhangba hozás céljából az aláb
bi levezetéseket, számításokat és helyszíneléseket végeztem el 
valamennyi fahasználatunk tekintetében, amelyek közül csak 
példaként szolgálnak a következők.
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Doroszló határához tartozó, önálló gazdálkodási egység erdő
területe 600 hektár, amelynek erdőrészleteiben becslésszerűen 
megállapított vágási sorrend és szabályosnak mondható (többé- 
kevésbé fennálló) korosztályfokozatok is megvoltak. Az elegyes 
kemény lomb erdő fafaj összetétele: kocsányos tölgy 25%, cser 
60%, kőris 10%, szil 5% és akác, szórványos előfordulásban. Az 
1941. évi vágásterületen az átvételünkkor még érintetlenül tárol
va volt 6 hektárnyi kitermelt fatérfogat, felkészített faválasztékok 
szerint, az előírásoknak és az ott kialakult rendnek megfelelően a 
szerfa és a tűzifa a következő mennyiségben úgy, hogy minden 
szerfadarab bütüjén sorszám, minden sarang tűzifa fedőkaróján 
sarangszám jelölés volt. Ezek jegyzékbe foglalva, Nagy György 
erdész által felvett leírásban, külön jegyzékben rendelkezésre 
álltak. Ezekből pontosan összeszámolható volt a vágásterületi 
fatérfogat mennyisége, tényszáma. Itt ez 1080 köbméter volt.

Ebben az időben valamennyien tudtuk, hogy ezekben az er
dőkben (tölgyesekben) a vágásfordulóban 100 éves előírás volt (a 
bácskai tölgyes erdőségekben mindenütt). Ez azt jelentette, hogy 
területileg ott 6 hektár volt vágható, ami tervszámban és tény- 
számban akkor azonosan alakult. A következő évben itt csak 5 
hektárt vágtunk ki, mert a becslések a korábbi évek tényszámainál 
nagyobbat jeleztek előre. Valóban, a kitermelés befejezésével a 
szabályosan és részletesen felvett méretjegyzékek szerint 1003 
köbmétert igazoltak, de így is az erdőrendezési elvek -  amelyek 
az üzemtervi előírásoknak is megfeleltek -  alapján mind területi
leg, mind fatérfogatban megtakarítást adtak a tényszámok. így 
jártunk el minden fahasználat éves felmérése és ellenőrzési eljá
rása kapcsán. Tehát abban az évben, de később is, az 1944. év 
őszéig ez volt a helyzet, így nem túlhasználat volt, s még kevésbé 
rablógazdálkodás, hanem fakészletgazdálkodás tekintetében 
megtakarítás...

A (másik) bácskai magyar erdős vidék, ahova erdészhivatásom 
több éven át kötődött, de ahol nem-erdészként is éltem, s amit 
időm és alkalmam volt megismerni, a Doroszlói m. kir. Erdőhivatal 
hatásköri területe. Ugyanúgy, mint szülőföldemen, Bezdán, a 
Duna bal oldali parti sávjában elterülő erdőket kezelte, amelyek 
Doroszló, Szond, Gombos és Bácsordas határába tartoztak. Do-
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roszló és Gombos majdnem 100%-os magyar ajkú községek, ame
lyeket szintén a török hódoltság megszűnésével az ősi magyar 
települések feltöltésével alapítottak újjá. Szond vegyes lakosságú 
helység, amelynek akkori lakossága 80%-ban sokác horvát-dél- 
szláv, 10-10%-a magyar és német, Bácsordas (Karavukovó) pedig 
95%-ban sváb-német, 5%-a vegyesen délszláv, magyar stb.

Erdőkincstári területük: Doroszló 600 hektár (tölgy 150 ha, cser 
360, kőris 60, szil 30 ha), Gombos kincstári erdeje: 600 ha. (Ebből 
tölgy 200 ha, akác 20, fűz 280, nyár 100 ha.) Szond kincstári 
erdőállománya: 180 ha. (Ebből fűz 800 ha, korai nyár 200, nemes
nyár 400 és akác 400 ha), Bácsordas kincstári erdeje: 1200 ha. 
(Ebből tölgy 400 ha, cser 400 ha és akác 400 ha.)

AGombos-Szondi Duna-parti erdősáv 4 km hosszban és 200- 
2000 m szélességben váltakozva, többségében hullámtéri sarj- és 
szálerdő volt. Az 1000 méternél szélesebb sáv nyugati széle a 
Duna medre, a keleti hullámtéri védőgát volt, illetve a védőgáton 
túlra is kiterjedt, ahol már ármentesített, eredetileg tölgyes liget
erdő, de -  főleg a szerbek fafajváltoztatása és újraerdősítése kö
vetkeztében -  némi elegyes kemény lomberdő, zömében akác és 
nyárerdők voltak, túlnyomó rész elegyetlenül, de már nemesnyár- 
és akác elegyben művelt faállományok is előfordultak itt.

Abácsordasi erdőtömb, amely egyben külön erdészkerületként 
és gazdálkodási egységként működött, ármentesített területeken, 
fokozatosan tért át gyorsan növő fafajok (akác, nemesnyár) erdő
sítésére, kivéve az itt is leromlóban lévő és szikeserdő termőhe
lyeket.

A doroszlói beosztásom is országhatár közelében volt, akár
csak korábban a Kárpátokban, 1-2 kilométerre a Szovjetunió ha
tárától. Ez 1943-ban Doroszló-Gombos közelében, a partizán- 
frontvidéktől nem messze, a volt Jugoszlávia, Horvátország, Szer
bia Duna-szakaszának régiójában...

Gyakran hallottunk éjjelenként repülőzúgást, de ez a háborús 
időben nem volt szokatlan. És egyszercsak a rádió a hírek között 
bemondta, hogy a balkáni partizáncsapatoknak orosz repülőgépek 
szállítanak fontos harci felszereléseket és élelmiszeres ejtőernyős 
csomagokat. Figyelik is azokat a honvédség felderítő gépei és a 
vadászrepülők, de azok negyedóra alatt átrepülnek Magyaror
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szág fölött, a legrövidebb szakaszon, és ennyi idő alatt nem sikerül 
megakadályozni az átrepülést. Mégis egyszer igen nagy, több 
repülőgéptől eredő motorzúgást észleltünk az éjszakai sötétség
ben, szapora foszforos lövedékek röpködtek a levegőben, majd 
egyszer csak lángra lobbant egy repülőgép a magasban és lezu
hant a földre, mintegy egy kilométeres távolságra tőlünk és a 
jugoszláv határtól. Nemsokára már a rádió is jelentette, hogy 
Zombor körzetében lelőttek egy berepülő szovjet gépet, éppen 
egy magyar honvédpilóta.

Kora reggelre a faluban minden fegyverforgató és -birtokló 
férfit mozgósítottak -  beleértve bennünket, erdészeket is -  és a 
helyi rendőrség meg egy katonatiszt közreműködésével, rajvo
nalra állítva végigvonultunk a közeli 600 hektár nagyságú tölgye
sen, mert az erdészünk messziről úgy látta, hogy az orosz pilóta 
ejtőernyővel leereszkedve éppen az erdőben tűnt el. Végül is nem 
ott bújt el az ejtőernyős, hanem egy sokác szállásra ment be, és 
orosz beszédjét az egyedül élő asszony megértve megetette és 
elbújtatta. Amikor az a kimerültségtől elaludt, mégis meggondol
ta magát az asszony, és a közeli Szond község rendőrségén felje
lentette. így a rendőrség körülvette a szállást, és az alvó katonát 
foglyul ejtette, de kíséretükben félig szabadon mozoghatott. Elkí
sérték a lezuhant repülőroncshoz, ahova már mi is odaértünk az 
erdőből és cigarettával kínáltuk meg a láthatóan kimerült, de 
nyugodt embert. Egyesek próbáltak beszélgetni vele, s annyit 
elárult a katona, hogy orvosságot és élelmiszert vitt (volna), hogy 
a gépről ledobja a Mosztár környéki partizánok közé, majd leszál
lás nélkül visszafordult volna a Szovjetunió felé. Sajnálta, hogy 
nem értette meg a magyar pilóta repülőgépi jelzéseit, felszólítása
it, hogy szálljon le a zombori repülőtérre és adja meg magát. Ezért 
kerülhetett sor arra, hogy a magyar vadászgép lelőtte az ő gépét, 
s kénytelen volt kiugrani ejtőernyővel, amikor megsemmisítő 
lövést kapott a gépe.

Itt, Doroszlón a hivatali élettel járó sokoldalú elfoglaltság, a 
háborús többletmunka, a jugoszláviai erdészeti szokások, rend és 
a működő részfolyamatok elkerülhetetlen átvétele és adminiszt
rációs lebonyolítása összességében egy másféle működési formá
ban nyilvánult meg, mint például az alföldi, Debrecen környéki
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erdészkedés, ott már az erdőtípusok is mások voltak, meg a 
„vákáncsosok" mezőgazdasági köztes művelése, a szigorúbb 
üzemtervi kötöttségek, erdészhatósági feladatok, a talajvizsgálat
tal indított és fafajmegválasztásig terjedő erdőtelepítési problé
mák (az Alföld-fásításra is kitérve), s nem utolsósorban a joviális 
erdészösszetartás szelleme, úgyszólván semmiben sem hasonlí
tott a doroszlói erdőgazdálkodáshoz. Ugyanígy Kárpátalján gyö
keresen eltérő erdőgazdálkodási körülmények, hivatali rend és 
erdésztelepi szerveződések, építkezések, nagy tömegű fakiterme
lések, természetes felújítások, hegyvidéki viszonyok, fenyvesek, 
állandó erdei munkák és munkások, tutajozás, szállítás, erdei 
gazdálkodás, mezőgazdaság, ipar és kultúrközpontok nélkül, a 
vadállomány gondjai és feladatai között farkasok és medvék, 
közlekedés problémáival, erdei vasutakkal, nagy kapacitású 
csúszdákkal stb. ismét annyira eltérő volt az anyaországi és bács
kai erdőgazdálkodási rendtől és a velejáró életviteltől, hogy utó
lag jöttem rá, hogy az én szlavóniai, majd Bosznia és Hercegovi
nában végzett és begyakorolt erdészkedésem után szinte évente 
más és más milliőben és rendszerbe kerülve, gyakran szinte elöl
ről kezdve kellett beletanulnom a gyakorlati feladatok, magatar
tás és alkalmazkodás problémái mellett a megfelelő helytállásba. 
A bácskai szokások, a maximális szorgalom, alkalmazkodás, s 
nem utoljára a férfiak bohém életfelfogása és életvitele, az ered
ményes gazdasági tevékenység mellett, a mezőgazdasághoz kö
tődő maximális együttműködés elfogadása olyan helytállást tett 
szükségessé, amit itt, negyedik erdőgazdálkodási variációként 
nehéz volt kifogástalanul végrehajtani. Mi itt fácánvoliert is örö
költünk. Intenzív vadgazdálkodás, vadászások (kollektív és 
egyéni, sőt bárcás kilövések) voltak rendszeresítve, árvizes várat
lanságokkal, hatósági kitalációkkal, háborús világképpel, hon
védségi mozgásokkal, demokratikus beidegződésekkel, parla
menti képviselők beavatkozásaival és politikai pártok szervezke
déseivel átszőve.

Nagy bácsi megfelelt az itteni körülményeknek. Reprezentatív 
vadászatokat tudott szervezni és rendezni, fácánneveltjei a köz
ségi vadászterületeket is elárasztották, doroszlói munkásai szor
galmasan, fegyelmezetten és példás rendszeretettel végeztek el
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minden erdőgazdasági munkát a doroszlói erdőkomplexumban. 
Makkoltatás, magbegyűjtések, facsemetenevelés, mezőgazdasági 
elő- és köztes földek megművelése, erdősítések, tisztítások, gyé
rítések és gyökérirtásos fakitermelések, körvadászati hajtóként, 
kártékony varjúseregek elpusztításának végrehajtásával, váratlan 
erdőtüzek szakszerű és gyors eloltásában, fácánvolier eredmé
nyes üzemeltetések megvalósításában, s minden rendszeres 
üzemtervi vagy váratlan árvízvédelmis stb. munkálatok elvégzé
sében eljárt. A felsoroltak ellenére Nagy György erdész bácsi, 
helyettesem, elégedetlen és csalódott volt mindabban, ami történt 
a honvédség bevonulása óta Bácskában, és ez zavarta az én sze
replésemet és helytállásomat is ott Doroszlón.

1943-ban a honvédséggel ismét meggyűlt a bajom. Igaz, háború 
volt, és mi a Duna mentén már a Balkánnal voltunk határosak. 
Némely közeli honvédalakulatok nyári hadgyakorlatot rendez
tek a gombosi Duna-hídnál, a mi kezelésünk alá tartozó állami 
erdőben.

A hadgyakorlat után úgy nézett ki az erdőrészlet, mint egy 
valóságos csatatér. Afölötti felháborodásomban gondoltam arra, 
hogy végre valamit alkalmazhatok abból is, amit erdőérték-szá- 
mításként tanultunk az egyetemen. A helyszínen felmértem min
dent, aminek az alapján elvégezhető volt a számítás. A befektetett 
munka, a ráfordított költségek, a faállomány állapota, kora, mé
retei stb. figyelembe vételével kiválasztottam az esetre vonatkoz
tatható egyenletrendszert, képleteket, kamatokat, táblázatokat, 
továbbá a kamatszámítási szabályok alkalmazását és egyéb rész
leteket kifejtve az érvényesíthető módszer kapcsán, a számszerű 
levezetést és kiszámítást, kihoztam kb. 10 000 pengő károkozást.

Ezután a szolgálati út betartásával (újvidéki kirendeltség, Sze
gedi M. Kir. Erdőigazgatóság és Földművelésügyi Minisztérium) 
előterjesztettem a kérést, hogy a zombori hadtesttel vagy a Hon
védelmi Minisztériummal fizettessék meg az erdőkincstárt ért 
károkozást. (Utólag anekdota stílusban súgták meg, baráti ala
pon, hogy miképpen járta körbe az érintett magas kincstári szer
veket a beterjesztésem.)

Ám egyszercsak betoppant az erdőgondnokság udvarába egy 
két-három főből álló honvédtiszti lovascsoport, és kantárszáron
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vezetve hoztak magukkal egy pompás mént, és kijelentették: 
„feladatunk az, hogy az érintett erdőgazdaság szakemberével a 
helyszínen konzultáljuk meg a kárbecslés realitását és helyt
állóságát." Mire én siettem kijelenteni, hogy állok rendelkezésre, 
és mindjárt neki is kezdhetünk. Egyetértek a megjegyzéssel, szó
lalt meg a rangidős honvédtiszt, de inkább vegyük a katonai 
térképet, és menjünk ki az erdőbe, a helyszínre, s ott egyben 
láthatjuk is a károkat, ami által jobban tisztázhatjuk az esetleges 
véleményeltérést. Nekem ez is megfelel, gondoltam magamban, 
s kijelentettem, hogy jó, akkor azonnal befogatok, s mehetünk. Áá, 
felesleges, választolt a tisztikar unisono, hiszen ön is katonaviselt 
ember, s bizonyára tud lovagolni is. Akkor hát induljunk, szóltak 
a tiszt urak...

Véletlenül lovaglásra is alkalmasan voltam öltözve, így hát 
valóban mehettünk is.

Felülhettem hát a nekem szánt pompás lóra, s azonnal „érzé
keltem", félszemmel a többiekre is figyelve, hogy egy kicsit 
könnyen „belementem" a helyszíni szemle ilyetén módjába -  
lóhátról tisztázandó a netán eltérő felkészültségünk és módszere
ink érvényesítése. Megindultunk hát a kb. 30 km-es, lovaglóver
senynek is beillő hosszú útra, a községen átvezető műúton a Duna 
felé 6 kilométeres ügetésben, ami persze csak olyan bemelegítő 
lovaglás volt, egyelőre.

Gombosnál letértünk a Duna-parti erdősávba. Elöl a főhad- 
nagy, gondosan kiválasztva a szűk erdei ösvényeket, árkokat, 
keresztbe dőlt fákat, vizenyős, ingoványos dagonyákat, 1 méter 
magas, sűrű cserjéseket, ugratós sövényeket és egyéb akadályo
kat, vágtában, végig a Duna-közelben, erdőn, bokron keresztül, 
de sehol sem megállva, hogy éppen szemlélhető és mérlegelhető 
legyen a netán érintett erdőkár és rongálás, fakivágás stb. Az 
apatini erdőhatárnál aztán visszakanyarodtunk Doroszló felé, 
túlteljesítve a tervbe vett körbelovaglást, ellenőrző utat, feladatot, 
legalábbis a bejárási (belovagolási) részét.

Én csak arra vigyáztam, hogy a lovam lehetőleg utolsó legyen 
a száguldó sorban, mert annyit tudtam, hogy a katonalovak 
annyira begyakoroltak, beidomítottak, hogy egy ilyen lovaglás
nál tökéletesen utánozva mennek az előttük vágtatok után. Mert
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az igazi lovasok elöl könnyen vették a legnehezebb akadályokat 
is. Dehát az én ménem sem akart lemaradni és szégyent vallani, 
és segítségemre is produkálta, ami az ő kötelessége volt, s lehet, 
hogy az én „kapaszkodó" megülésem mellett, a lovam is vigyá
zott arra, hogy a hátán ülő le ne essék. Mert ilyen a katonaló 
regulája és természete.

Végre megérkeztünk vissza a gondnokság udvarára. Az utolsó 
száz métereken már én is próbáltam magam „kihúzni" a lovon 
ülve, s gondolom, hogy felszabadultan sóhajtottak fel a honvéd
tisztek is, látván, hogy „ezt megúszták a delikvens nyaktörése 
nélkül"

Ezután udvariaskodva bevonultunk az erdőgondnokság iro
dájába, a rangidős főhadnagy elővette a kétpéldányos hosszú 
beadványomat, aláírta, én is, és kezet rázva gyorsan elbúcsúztak 
azzal, hogy minden rendben, a felülvizsgálatot elvégeztük, a 
tényt feltártuk, elfogadjuk, és az okozott kár értékét átutaltatják 
az erdőkincstár javára. Erre kivonultak az udvarra, és friss moz
dulatokkal gyorsan felpattanva a lovacskáikra, elvágtattak Zom
bor felé (a bajuszuk alatt mosolyogva, akárcsak én is), mert még 
40 km lovaglás előtt voltak a kaszárnyáig. Gyorsan összeszede- 
lődzködtem én is, és fürgén (vagy legalábbis fürgének mutatván 
magam) felvánszorogtam a 20 m-re lévő lakásomba és lefeküd
tem, hogy másnap reggelig kipihenjem a hexensuszos derékfáj
dalmat, amit egy ilyen lovaglás egy elkorcsosult civil szervezet
ben előidéz. Lehet, hogy erre akkor még büszke is voltam, akkor 
is, úgy is, hogy egy honvédtisztet sem tudhat megtéveszteni egy 
számkukac féle civil, ha a látszat, vagy elképzelés más is.

Falopások, erdőrongálások, tilos legeltetés az erdőkben, vadorzás 
és egyéb erdei kihágás megakadályozása és az erdő megvédése, 
megőrzése a jugoszláv uralom alatt negatív irányban alakult 
Bácskában is. Mert a jugoszláv nép terjeszkedése, a balkáni álla
potok és életvitel térhódításával ez járt. Ott az erdőgazdálkodásra 
az is jellemző volt, hogy az erdei kihágások elleni erdésztevékeny
ség, az európaihoz képest sokkal több energiát és időt igényelt. 
Emlékszem az 1938.'évi szlavóniai erdészgyakornok tapasz
talataimra, amikor szinte minden erdőbejáráson fedeztünk fel 
falopásokat, vagy személyesen is találkoztunk kihágókkal. Amá-
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sik jugoszláv szolgálatomban (mosztár-ljubinjei erdőgondnoki 
minőségben) egy év alatt többszáz erdeikihágás-feljelentést ad
tunk be a szolgabíróhoz és a járási bírósághoz. Ezzel szemben 
Bácskában alig volt 1-2 kihágás évente. A károkozók főleg cigá
nyok voltak. (Mert a szerbek akkoriban inkább partizánszervez
kedéssel foglalkoztak, magyar vagy sváb erdei kihágó pedig nem 
volt.) A doroszlói erdészhivatal területén cigány falu is volt. Lakói 
között sokan foglalkoztak teknő, vályú, melence és fakanál készí
tésével. A gombosi kerületvezető erdész segédje egyszer riasztó 
lövést adott le egy fejszés cigánycsoportra, amely nem volt haj
landó felszólításra még eltávozni sem az erdőből, ahol éppen egy 
fát akartak kivágni, hogy ellopják. A puskagolyó véletlenül elta
lált egy cigányt, aki belehalt a sérülésébe. Bírósági ügy lett belőle, 
ami az erdőkerülő hosszantartó fogvatartásával járt. A bíróság 
engem is kihallgatott. Csak úgy úsztam meg a felelősségre vonást, 
hogy a háborús szolgálatból eltávozott jugoszláv elődöm vette fel 
a vádlottat, aki különben is katonaviselt férfi volt, továbbá a 
fegyverszakértő igazolása szerint a lefoglalt lőfegyverrel tökéletes 
célzások sorozatával sem lehetett elérni olyan találatot, mint ami
lyen a halált okozó volt (pontosan a homlok közepén), tehát a 
halálos találat csak véletlen lehetett.

Amikor a szomszédos palánkai erdőhivatal vezetője tífuszt 
kapott, az erdőgazdálkodás folyamatossága érdekében elvállal
tam, hogy -  a megbetegedés veszélye ellenére -  helyettesítem. Ez 
azzal járt, hogy hetente 1-2 napot Palánkán töltöttem a hivatalban 
(amelynek az utcájában már tíz járványos megbetegedés volt).
1942 tavaszán a Duna menti mezőgazdasági előhasználati földe
ket árverésen adták ki Pavno községházán, erdőgazdasági ve
zénylettel, de az ottani főjegyző, Barasevics István közreműködé
sével, aki azelőtt Bezdánban volt aljegyző, és jól ismertem, ő  már 
tudta, hogy a helyi -  főleg délszláv -  lakosság, sőt a Duna horvát
országi oldaláról átjáró kettős birtokosok is tüntetéseket szervez
nek az árverés miatt. Sajnos engem előzetesen senki sem tájékoz
tatott arról, hogy ősszel, még a szerbek, érvényes árverésen, szer
ződésileg már kiadták bérbe ezeket a földeket, de ezt Vermes 
erdőgondnok az erdőigazgató jóváhagyásával stomírozta. Az ár
verést személyesen vezettem le, mert itt is többféle nemzetiségű
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árverező volt, és legalább 3 nyelven (magyar, szerb és német) volt 
ajánlatos szerepelnünk, ha sikert akartunk elérni. Mintegy 20 
apróbb parcella és egy 10 holdas bérlet kiadása volt soron. Azt 
terveztem, hogy a 10 holdas nagyobb parcellát a községháza 
nagytermében árverezzük el, a többit a helyszínen, az erdőben. 
Alig nyitottam meg az árverést, morajlás támadt a teremben, főleg 
sokácok voltak (mintegy 40-en), és fölállt egy magas, sötét tekin
tetű szerb férfi és a következőket mondta (szerbül): „Tiltakozunk 
ez ellen az eljárás ellen. Mi írásos érvényes szerződéssel bérbe 
vettük ezeket a földeket ősszel. Néhányan már szántottak és 
dolgoztak is a földeken. Ezt most visszavenni jogtalanság. És 
most mi mindent elkövetünk annak érdekében, hogy itt újabb 
árverés ne legyen. Én Nikolics Milán vagyok Vukovárról, horvát 
állami mezőgazdasági inspektor, és kijelentem, hogy ha itt ma 
ilyen törvénytelenség lesz, akkor holnap mi, horvátok, a Duna 
túlsó oldalán is visszavesszük a hasonló bérleteket, sőt hazaza
varjuk az éppen ott dolgozó plavnaiakat és átdobjuk őket az 
országhrtáron."

Ezzel leült és a jelenlévők morajlani kezdtek.
Én folytattam a beszédemet a következők szerint: „Sajnálom, 

hogy eddig ez történt. Én ma itt csak főnökhelyettes vagyok, aki 
tegnap kapott megbízást erre a szereplésre, és senki sem tájékoz
tatott előre erről a helyzetről. Ezért most fél óra türelmet kérek 
Önöktől. Félbehagyjuk az árverést, és az illetékes minisztertől 
kérni fogom, hogy akik ebben a helyzetben ragaszkodnak az őszi 
szerződés fenntartásához, azoknak ismerjük el a bérleti jogát, akik 
pedig önként lemondanak arról, hogy ebben a nemzetközileg 
zavaros, háborús és beláthatatlan változásokhoz is vezethető 
helyzetben is vállalják a kölcsönös kötelezettségekkel járó bérle
tet, azoknak a parcelláját egy órán belül a helyszínen ismét kiad
juk hasonló árverés útján, mint az őszi volt."

Ezek után szünetet tartottunk, a jelenlévők belementek a meg
oldásba. Én felhívtam telefonon a szegedi erdőigazgatót, ismer
tettem a helyzetet, és kértem, hogy hívjon vissza negyedórán 
belül, s ez alatt kérjen döntést az FM-től az általam előadott 
javaslat szerint.

84



Mire a kihirdetett fél óra szünet eltelt, az FM-től telefonon 
jelezték, hogy helyeslik a javaslatunkat, a helyszínen megjelentek 
pedig először egymás között megegyeztek, hogy senki új ajánlatot 
nem ad, s az új érdeklődők lemondtak arról, hogy azok helyébe 
lépjenek, akik esetleg visszalépnének a még ősszel megkötött 
szerződéstől. Ezek után jegyzőkönyvet készítettünk mindenről, 
és a földbérleti ügyet az előző árverési feltételek és bérbevételek 
szerint, ugyanazon felek jogukban megerősítve folytathatták a 
kiadott földek megművelését, változatlanul.

1943-ban a rendszeres nyári zöldár kellemetlen meglepetéseket 
hozott a Duna menti erdőgazdaságoknak. Bizonyos előrejelzés is 
jött a hullámtéri fakitermelés veszélyeire való tekintettel. Mivel az 
előző években a Gombos-Szondi füzes erdőtömbben kevesebbet 
vágtunk átmeneti intézkedésként, ezúttal ennyivel növelt vágás
terület volt most előirányozva. Szokásom szerint a legrosszabbra 
készítettem fel az érintett erdészeket, azzal a logikával, hogy ha a 
veszélyeztetettség kisebb lesz, akkor még örülni is fogunk. Az 
előkészületi megbeszélésen elhatároztuk, hogy egy zsák alakú 
vágásterületet jelölünk ki, s annak megfelelően végezzük el a 
fakidöntéseket, kitermelést és felkészítést, hogy a vízfolyás felől, 
északon egy nyitott oldalt képezzünk ki, szűk bejárattal, a többi 3 
oldalt pedig félig átfűrészelt, ledöntött és összekötözött, álló fák
hoz rögzített, összeálló falként lezárjuk.

A fakitermelést megkezdtük, de a végrehajtás kilátásai nem 
voltak biztatók, mert az ottani kerületvezető erdész csak nemrég 
került oda, és nem volt elég tapasztalata, rutinja egy ilyen terv 
megvalósításához. Ekkor a szomszédos kerületvezető (Vetsera 
Jánosnak) adtam át a feladatot, aki túlságosan is élelmes volt 
korábban és ezért helyeztettem át ebből a véd kerületből. Most 
viszont megígértem neki, hogy visszahelyezem ebbe a régi beosz
tásába, ha sikerül neki maradéktalanul végrehajtani a feladatot, 
természetesen valamennyiőnk maximális támogatásával. Az ígé
ret fellelkesítette, és siker koronázta az erőfeszítéseinket. A kijelölt 
faállományt kitermeltük, felkészítettük az előírt faválasztékokká, 
de már a sarangolásokra és máglyázásokra nem jutott idő, mert 
korábban odaérkezett az árhullám. Mégis várakozáson felül mű
ködött a vágástéri csapda, mert mi a munkásokkal, szekerekkel stb.
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csak az utolsó percekben menekülhettünk fel az évtizedek óta 
szilárdul álló védőgátakra s onnan távcsővel figyeltük az árhul
lámok támadásait. A víz sodra végigseperte ugyan a vágást, de 
minden választék fennmaradt, fennakadt az élőfalként kiképzett 
álló és félig ledöntött faakadályon (szűrőn). Megelégedésünket 
csak fokozta az a váratlan fordulat, hogy a vágásterületünk torkán 
(bejáratán) át garmadával sodorta be a víz a szomszédos erdő
kincstári hivatal fakészletének is egy részét. így az ő veszteségü
ket mi írathattuk jóvá, de ezen felül is jól jártunk, mert a hullámok 
lecsillapodásával, de még elegendő vízállás mellett, az egész vá
gási fatömegünket a toriatokhoz beálló uszályokba és dereglyék
be rakva, közvetlen úton, egyenesen a verbászi és újvidéki piacra 
és fakereskedőkhöz szállíthattuk el a megrendeléseket, megtaka
rítva a közelítéseket és költségesebb rakodást, szállítást is. (Az 
egésznek Vetsera örülhetett legjobban, mert övé lett a dicsőség és 
jutalom -  ígéretemhez híven. A többiek érdemeiről egy kissé én is 
elfelejtkeztem ott a háborús és fronti körülmények között, de 
megvigasztalódhattam az érintettekkel együtt szolidárisán az ál
tal, hogy erről a felettes erdészeti szerveink is megfeledkeztek.)

Mint ahogyan már Kárpátalján is előfordult, 1941 januártól 
kezdve, hogy egyszerre 3 helyen is helyettesíteni kellett a katonai 
behívottakat, ugyanúgy itt, Délvidéken is, hol a szomszédos apati
ni erdőgondnokot, hol a palánkait néhány héten át hivatalvezetői 
minőségben, mert úgy látszik a sok felmentés ellenére is kevés 
volt az erdőmérnök. 1943-ban pedig már én is kaptam honvédségi 
behívót.

Ezúttal Zalaegerszegen kellett jelentkeznem gyülekezés, kiok
tatás stb. céljából. Itt egy új hadtestet készítettek elő, amely Romá
niába, Erdély második felébe vonult volna be, de itt már gyanak
vásunk szerint háború és harci cselekmények voltak kilátásban a 
román hadserseg átpárolása folyamatában a szovjet oldalra. Két 
héten belül ideiglenes leszerelési papírral hazaküldtek bennün
ket, mert a szovjetek előrenyomulása miatt más haditerv kialaku
lása volt várható. Mentünk a katonai szerelvényekkel kelet felé 
(én csak Bajáig), s közben már éjjel-nappal folytak az amerikai 
bombázók berepülései. Bátaszéken, a nyílt vasúti pályán légiriadó 
miatt leálltunk. Néhányan odarohantunk a mozdonyvezetőhöz,
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próbáltuk meggyőzni, hogy vontasson még át a bajai hídon, mert 
ott fás területen fedezék és takarás van a repülők elől. így is lett, 
1-2 perc alatt átrobogtunk a hídon a megfelelői helyre kerülve, de 
ekkor már a bombázó repülő raj majdnem felettünk zúgott el 
Budapest felé. Úgy látszik, még mellékfeladatként leszórtak egy 
szőnyegbombát, s ekkor kapott telitalálatot a vasúti híd, s a kör
nyéke, de a vonat sértetlen maradt, mi utasok pedig már a száz
éves fák töveinél húzódtunk meg, miközben úgy éreztük, hogy 
közelünkben egyszáz méteren belül is robbantak a becsapódott 
bombák. Percek múlva lefújták a riadót, én meg a legelső busszal 
robogtam dél felé, hogy néhány óra múlva már a családom köré
ben legyek, ahol éppen akkor mondta be a rádió a bajai és pesti 
repülőtámadások következményeit.

Alig vettem vissza az erdőhivatal vezetését Kemény Lajos 
kolléga, szomszédos erdőgondnoktól, másnap már utaztam Bez
dánba és a zombori hadtesthez tájékozódni, mert ebben az időben 
már nem múlt el nap háborús események és próbatételek nélkül. 
(Az a hír járta, hogy a szülőföldemen is sokat elvittek még ezek
ben a napokban a harctérre, és édesapám is kapott behívót, pedig 
már 54 éves volt, tartalékos főhadnagy, első világháborús vitézi 
érmes, aki ismét eljutott Oroszországba, de sajnos ezúttal már 
hadifogolyként.)

Gondnoki pályafutásom alatt mindig küldtek nyári erdészeti 
gyakorlatra Sopronból főiskolai hallgatókat. így volt Doroszlón is.
1942-ben Egri Pétert, akit csaknem családhoz tartozó vendégként 
fogadtunk, aki a belső foglalkozás köréből az erdőhivatali admi
nisztrációban (iktatókönyv, ügyiratok tanulmányozása) szeretett 
elmélyedni. 1943-ban pedig Kiss Gyula, aki szenvedélyes fotós 
volt, nagyon jó szakmai emlékképeket készített erdei munkákról 
és eseményekről. Sajnálom, hogy ezeket a számomra is értékes és 
kedves emlékmegörökítéseket el kellett hagynunk az 1944. évi 
menekülésünk alkalmával. Mindkét fiatal kolléga a hivatalban az 
üzemtervi feladatok tervezése és végrehajtásával, az irattári 
ügyek megismerésével foglalkozott, külszolgálati eseményekkel 
pedig a gondnokkal, kiszállás során ismerkedett meg.

Évszázadok óta szokás volt a Duna menti bácskai tölgyesekben 
a sertések makkoltatása. A század eleje óta szigorúbban gyakorolt

87



üzemtervi erdőgazdálkodás során ez a mellékhasználat leszű
kült, sőt meg is szűnt. Bizonyos korlátozott mértékben Doroszlón 
még fennmaradt ugyan, de csak a szolgálati személyzet illet- 
mény-jószágtartás (legeltetés, makkoltatás) tekintetében. Két évig 
ellenálltam e jogom kihasználásának, mert az ellenőrzés és igény- 
bevétel során csak kétféle kiúttal lehetett számolni: egy rossz és 
egy még rosszabbal. Egy évvel a háború vége előtt, a teljes kör
nyezetem egyértelmű rábeszélése nyomán (nyomására), nemkü
lönben a közellátás és az élelmiszerjegyek miatt, rászántam ma
gam, hogy legalább kicsiben betársulok az illetményjogosult makkol- 
tatók közé. Mindössze egy süldőt kaptam a háztartásom húsellá
tásának szerény mértékű megjavítására, de már biztató volt a 
szaporulat 1944 őszére. Node 1944. október közepén összeomlott 
minden, körülöttünk is, és a mi hízott sertésünk helyett már a Tolna 
megyei menedékhely húsjegyére kaptunk, jó pénzért, egy-egy 
fejadag húst. így jöttem rá, ezúttal is, utólag is tanulságként, hogy 
az illetmény-járandóságú legeltetésnek van egy harmadik válto
zata is... Természetesen, nekem ez jutott osztályrészül: amikor a 
haszonélvező mindent elveszít...

Amikor már elfajultak a háborús események, alig maradt mun
kás az erdőgazdasági fakitermelések elvégzésére. Megpróbáltuk 
a magyar katonaköteleseket felmenteni a fakitermeléshez, de nem 
sikerült, s még kevésbé a sokác-horvát nemzetiségűeket a mun
kaszolgálati behívások alól. így távolabbi községekből (Bátmo- 
nostoron) toboroztunk favágókat, ahol még akadt szabad mun
kaerő. Ez persze élelmeztetés, elhelyezés és utaztatási költséggel 
járt. Bácsordason egy 12 hektáros, vágásra érett és üzemtervileg 
kitermelhető faállományt kellett „letermelni" Sikerült is a gyö
kértuskós fakitermelést elvégeztetni, bár a munka kivitelezésével 
nem voltunk megelégedve, mert hozzászoktunk a helybeli ma
gyar és sváb favágók gondosabb és jobb munkájához (pontosabb 
hossztolás, előírásos átfűrészelések, gallyazás, sarangolások). 
Többször is ki kellett mennem a 25 km-re fekvő Duna-sávi vágás
ba akkor is, amikor a tél ott már annyira szigorúvá vált, hogy -17 
°C is volt, széllel és köddel súlyosbítva. Az átvétel rakatról rakatra 
darabszámú rönkszámozással sokáig tartott, s mire észrevettem, 
az ujjaim annyira lefagytak, hogy heteken át orvoshoz kellett járni.
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Vértelen, érzéketlen volt, megfeketedett. Regenerálódása a mai 
napig sem lett teljes.

Nyárra viszont már a gyérítés és a fakészlet elszállítása jelentett 
itt problémákat, mert a falusi lovak jó részét is bevonultatták. A 
távoleső erdészkerületekbe utazásom alkalmával láttam a határ
ban, hogy aföldek megművelése sem tökéletes, mert a férfiak többsége 
is háborúban volt. Itt a határ közelében, a partizánvidékektől nem 
távol zsidó munkaszolgálatosokkal lövészárkokat ásattak és mező- 
gazdasági munkákat végeztettek.

A felettes szegedi erdőigazgatóság 1944 nyárutóján a Doroszlói 
m. kir. Erdőhivatalt is felszámoltatta, a dolgozóit pedig, akik át 
akartak költözni a trianoni Magyarországra, áthelyezték. A négy 
bácskai erdőhivatal személyzetének legnagyobb része bácskai 
illetőségű, régebbi jugoszláv alkalmazott vagy nyugdíjas volt, s 
így helyükön maradtak. Az erdőhivatal vezetői közül a palánkai 
Barcsra, a doroszlói Szekszárdra, az apatini Szolnokra és a bezdá
ni Kaposvárra kapta meg az áthelyezési rendelvényét. Én Dorosz- 
lóról Szekszárdra küldtem az erdőgondnoksági fogattal az utolsó 
hónapok legfontosabb iratait, nyilvántartásait (amik azóta is meg
vannak) és számológépét azzal a rendeltetéssel, hogy ott, a már 
odaköltözött felettes kirendeltségnek adja át, a fogattal együtt, 
amit már Doroszlón úgysem lehetett volna pár napon túl megtar
tani. (Egyben odaküldtem négytagú családomat is azzal, hogy a 
még rendezetlen szolgálati- és magánügyeim -  bútoraink és sok
féle ingóságunk biztonságosnak vélt helyen elraktározva -  rende
zését befejezem, és kellő időben utánuk megyek.) Volt egy bizo
nyos mennyiségű zárolt anyaga az erdőhivatalnak (fogatvasalá
sok fuvarosaink részére, takarmányféleségek raktáron, munkás
ruházati cikkek, bakancsok és szerszámok). Ezeket írásban ké
szültem átadni a községi elöljáróságnak, akikről úgy tudtam, 
hogy a szomszédos délszláv községekkel olyan kölcsönös egyez
ségünk van, hogy megvédik egymást a háborúk során bevonuló 
szláv, illetve magyar katonaság és hatóságok nemkívánatos intéz
kedéseitől. Sajnos ez a rendkívüli helyzetben nem sikerült, pedig 
például az átadási jegyzőkönyveket már félig le is gépeltem. 
Végül Nagy György helybennmaradt erdésznyugdíjas megfelelő 
fellépésére és eljárására számítva mindent otthagytam az erdő
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kincstári telken és épületekben, beleértve saját terményeimet és 
állataimat is. (Ennek az elgondolásnak a megvalósítása sem sike
rült, amint arról később értesültem, mert a gátlástalan parti
zánkatonaság és egyféle, minden eddigit felülmúló, bosszúállásra 
felkészült délszláv népréteg, semmiféle kivételt, érvet, viszonzási 
elkötelezettséget stb. nem vett figyelembe, és visszaélve a teljes 
kiszolgáltatottsággal, minden elképzelhető jogtalanságot, atroci
tást, megtorlást gyakorolt az ottmaradottakon.)

Mindez persze csak később következett be, mert 1944. október 
10-e után még Doroszlón ügyködtem, hivatali és saját ingóságaim 
biztosítása érdekében.

A harmadik szomszéd, akit többéves ismeretség alapján meg
bízhatónak tartottam, vállalta is, hogy házában elraktározva meg
őriz mindent, amíg konszolidálódnak a viszonyok a községben. 
Az ismert községek közti egyezség és 150 éves gyakorlati példa 
alapján, erre minden remény megvolt. Ezen kívül közismert volt, 
hogy a bútoraink anyósom tulajdonát képezték, aki akkor is 
jugoszláv állampolgár volt, és egyedülálló, 60 éves özvegy- 
asszony. Engem is mindenki úgy ismert, hogy soha, semmiféle 
ellentétem nem volt a jugoszlávokkal, továbbá a bácskai erdőmér
nöki állásból eltávozott kollégák itthagyott ingóságait, a katonai 
közigazgatást követően, családi és szülőföldi lakcímére elszállít
tattam a magam költségén stb. (Sajnos, csalódtam mindazokban, 
még a felsoroltakon kívül is, akikről feltételeztem, hogy módjuk 
és alkalmuk lehetett volna az ingó-és ingatlanjaink megvédésére.) 
Ezenkívül volt még egy magyar-szerb hivatalos, békés egyezség 
ezekben az ügyekben, és kártételt megállapító bizottsági intézke
dés, igazolt ingósági leltárértékelés alapján, aminek jellemzésére 
hivatkozhatom a kezemben lévő dokumentált kárbecslésre és 
kártalanításra. Ebből is kiderül, hogy igazolt kárigényem 128 717 
pengő volt. Erre kaptam -1965. évi „elszámolás" szerint -  9000 Ft 
kártalanítást.

1944. október 10-én még normálisan végeztük a hivatali teen
dőket. Tobbszáz hivatali irat van még ma is birtokomban meg
őrizve ezekből, aláírásokkal, pecsétekkel ellátva stb. Akkor már 
hírek érkeztek, hogy az oroszok átkeltek a Tiszán és közelednek 
felénk is. Éjjel már a községi dobos is kihirdette, hogy felhívják a
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lakosságot, hogy aki el akarja hagyni a községet, azonnal tegye 
meg. Én még vártam és tervezgettem egyet-mást az utolsó óráig, 
amíg lehetett. Már csak egy utolsó jegyzőkönyv megírása volt 
hátra a községházán, amellyel át akartam adni a helység elöljáró
ságának az erdőhivatal részére kiutalt fogatvasalási anyagot.

A község már elnémult. Megszűnt az előző napi nagy szekér
forgalom az utolsó menekültekkel. Az utcák kihalttá váltak. Ek
kor érkezik ide Újvidék felől egy gépkocsi. Apalánkai erdőhivatal 
vezetője, Vermes Imre kolléga, útban Budapest felé, miután a 
felettes erdőigazgatóság rendelkezése szerint a szolgálati helyét 
átadta a helyben maradott községi illetékeseknek. Beállított az 
erdőhivatalba, ahonnan átirányították a községházára.

Ott talált engem is az írógép mellett. Pillanat alatt rövid szóvál
tás támadt köztünk. (A kolléga tíz évvel idősebb volt nálam és 
rangidős.) Hát te miért nem mentél el még mindig, szólalt meg 
felindultan. Hiszen hivatalos papírt, rendeletet kaptál az eltávo
zásra, az áthelyezésedre? Azt gondoltam, hogy itt várom meg a 
fordulatot -  mondtam én - ,  és a hivatal szabályos átadása után 
megyek vissza Magyarországra. Mivel ezt az utat egyszer már 
megjártam, azt tartom, így kell eljárnom, hiszen voltam én már 
egyszer jugoszláv erdőgondnok, állami hivatalnok is. Ez megva
lósíthatatlan, szólt közbe a kollégám, céltalan és veszélyes terv. 
Már értesültünk, hogy a visszavett területeken milyen a katonai 
uralom és tevékeny kedés. Apolgári hatóság, a jogrend és közigaz
gatás soká ér ide, addig pedig mindenütt frontterület van, ahol 
még szerbeket is lelövetnek a katonák, a partizánok, a szerb 
csőcselék stb. -  meghallgatás, kivizsgálás, igazságszolgaltatás 
nélkül, átgondolás nélkül árulóknak, kollaborátomak minősítve 
bárkit már az első percekben, a jelszavuk, likvidálandó, mérlege
lés nélkül...

Ez világos beszéd, megalapozott érvelés volt. Én -  némi tépe- 
lődés után -  elbúcsúztam az ottmaradottaktól, a személyzettől, a 
jelenlévő falusiaktól, magamhoz vettem a kasszában őrzött ellát
mányt, az utolsó napi bevételt, pénznaplót, kiseladási, anyagszá
madási nyilvántartást, s amit ebben a szituációban a hivatalos 
rendelkezés előír, továbbá, amit mérlegelésem szerint indokolt
nak tartottam, de a tervezett elbiciklizés helyett a rám várakozó
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palánkai autóra felülve, szorongó szívvel, komor gondolatokkal 
küszködve hagytam el a végzetes munkahelyemet, utaztam el 
immár másodszor egy évtizeden belül az eredeti pátriámból, 
hogy pályafutásom alatt majd harmadszor elölről kezdve, vagy 
nulláról folytatva vegyem fel a következő erdészeti szolgálatot, új 
otthont, új hazát keresve, családom után indulva, a lehetséges 
járható úton haladva.

Isten veletek délvidéki magyar erdők, csodálatosnak, varázsla
tosnak hitt, és álmodozásokban átélt gyöngyvirágos Duna menti 
tölgyesek, füzesek, bácskai erdészhivatásom, hullámtéri ligeter
dők, Duna-sodrába zuhanó faóriások, csillogó, selymes homok
zátonyok, felejthetetlen tájak! Vajon lesz-e mégolyán híved, lesz
nek-e benned és környezetedben élő emberek az elkövetkező 
időben, akik úgy gondolják és érzik -  mint én is - , hogy hozzájuk 
tartozol, azaz ők is hozzád tartoznak az erdő életközösségének 
teljességében?! Isten veled utolsó és elveszett délvidéki m. kir. 
erdőhivatal!

11. Utóirat a volt bezdáni m. kir. erdőhivatal 
sorsáról a háború után (1945-1995)

1944 őszén, novemberben, az ellenséges szovjet-orosz haderő 
és a kommunista délszláv partizán katonai alakulatok elárasztot
ták Délvidéket, így Bácskát is. Már november 3-án a Bezdáni 
Erdőhivatal egész területén délszláv szabadcsapatok tevékeny
kedtek, s nehezen lehetett megbizonyosodni, hogy szervezett, 
vagy saját maguk által minősített partizáncsapatokról, avagy rab
ló és gyilkoló balkáni bandákról van-e szó. Mindenesetre megcá
folhatatlan dokumentáció van arról, hogy november 3-án a kozo
rai erdőhivatal isterbáci erdőjében délszláv országos szervezethez 
tartozó partizán katonacsapatok végeztek ki legteljesebb tör
vénytelenséggel és irgalmatlanul 122 ártatlan bezdáni személyt, 
akiket névjegyzék alapján -  mint a község vezető rétegét és ifjú, 
jövőbeli értelmiségieket -  hurcoltak el és gyilkoltak meg.

A támadó hadművelet a Duna vonalán torpant meg. Az oro
szok és a jugoszláv partizánok előrenyomulása éppen a bezdáni 
oldal erdőségeinél, illetve az erdőben állt meg. A szemben lévő,
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batinai dombokon, szőlőskertek között rendezkedett be védelem
re a német és magyar vegyes katonai alakulat. Ezt a védővonalat 
áttörni, s egyáltalán hadseregnek a Dunán átkelni ágyútűzben és 
golyózáporban lehetetlen volt. Hosszú napokon át próbálkoztak 
a támadók, sikertelenül, s megszámlálhatatlan támadó katona 
esett el és sodorta el a holttestét a Duna vízárja. A védő harcokban 
résztvett honvéd, aki a dombóvári erdőgondnokság erdészei kö
zül kapott katonai behívót, Vízvári János, a következőképpen 
mondta el a történteket: Csapattestünk jól felkészült a védelemre, 
s minden felszerelésünk, fegyverzetünk megvolt ahhoz, hogy itt 
a dunai átkelést visszaverjük. Napokon át hiába is próbálkoztak 
az oroszok átjutni a Duna jobb partjára, a folyam közepénél 
tovább sose jutottak el, mert addigra a zárótűzben elpusztultak. 
Végül is a környező szláv lakosság eligazításával, néhány éjszaka 
leforgása alatt, mintegy 20 km-rel délebbre hullámtéren, szigetvi
lágon, mocsárvilágon át csónakokon annyi gyalogos katonát si
került észrevétlenül körbekerülve átvezetniük, hogy többszörös 
túlerővel, három oldalról bekerítve, és meglepve bennünket, kö
zelharcban, utcai csatákig bezárva sikerült minket legyőzni és 
sokunkat foglyul ejteni. Én is így kerültem Szibériába, fogolytá
borba, ahonnan csak 1948-ban szabadultam olyan súlyos beteg
séggel, hogy ez akkor az oroszoknál a hazaengedést illetően már 
határesetnek számított.

A szerbek ismételt berendezkedése után, 1945-ben már más
képpen szervezték át a volt bezdáni állami erdőhivatalt. Ez már 
semmiben sem hasonlított a régi, magyar típusú erdőgondnok
sághoz, erdészeti feladatkörhöz és tevékenységhez. Eladták az 
általunk 3 év alatt megújított erdésztelepet a bezdáni Kozora 
erdőtömbben nem erdészeti célokra, és ahol lehetőség és kereslet 
volt, hétvégi házépítés célokra felparcellázták a megfelelő Duna- 
parti erdősávokat, ami által nagy bevételekhez jutottak, s nem 
kevés kiosztható prémiumhoz. Attól kezdve már Monostorra 
helyezték át az erdőhivatal székhelyét is, ahol a bőven folyósított 
német és magyar jóvátételi pénzekből új hivatali épületeket épí
tettek korszerű berendezéssel, villany- és telefonhálózattal, oda
vezetett műúttal.
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Természetesen a frontterületek újjáépítésére ezúttal is sok rend
kívüli fahasználatot vettek igénybe (s ezt is rá lehetett fogni az 
„okkupátor" magyarokra a saját pusztításaik szépítésére a nem
zetközi sajtóban, amiben már szintén évszázados tapasztalatuk 
volt).

Amikor az új erdőhivatalt Monostorra telepítették át, ezt a 
politikai és etnikai tervszerűségből intézték, mert a magyar kör
nyezetből és hatásból délszláv lakossági környezetbe települtek, 
ahol a vízi út már előnyt jelentett a Ferenc József-csatoma és a 
Kalandosi-Duna-ág közelsége, az isterbáci erdő és az ún. Cseh- 
híd a csatornán. Igaz, hogy jó érvük is volt az, hogy az erdős 
területek 2 /3  része Monostor határához tartozott, de mindezzel 
az eddig elmaradt szláv községet is fejlesztették és közel hozták 
a tartomány gazdasági, kereskedelmi és kulturális vérkeringésé
hez.

A Monostorra költözött erdészet a Jugoszláv Szocialista Szö
vetségi Állam országos szervezetében a baranyai Beljén és Bel- 
grád fővárosban létrehozott nagy kiterjedésű Állami Erdő- és 
Vadgazdasági Vállalat egyik alegységeként működött tovább, 
lényegesen liberálisabb gazdálkodási és pénzügyi feltételek mel
lett, mint azt korábban a tőkés gazdálkodású keretek között, előbb 
mind a magyarok, mind a jugoszlávok tették. Ez abban állt, hogy 
elsősorban a vadtenyésztés és vadgazdálkodás, vadászat került 
túlsúlyba, bár a fatermesztés jövedelmezőbb megvalósítása, a 
profitérdekeltség érvényesítése, minden erdőhasználati nyers
anyag teljesebb vertikumi feldolgozása révén is lendületes fejlesz
tést ért el, sőt a turisztika és közjóléti feladatok is előtérbe kerültek. 
Alapállásunk szerint a Duna-Drávaszögben (Beljén) van a föld
rajzi központja annak az erdős régiónak, ahol a „világelső" gím
szarvaspopuláció rekord-agancstrófeákat fejlesztő szarvasbiká
kat tenyésztenek ki természetes környezetben, és ennek beállítá
sával olyan nemzetközi elismerések, sikerek, eredmények érhetők 
el, aminek a hatása, idegenforgalmi és nemzetközi turisztikai 
jelentősége a maga nemében utolérhetetlen. Ehhez igyekeztek 
megnyerni a magyarok betársulását is, mivel Gemenc híre és a 
nagyvadtrófeák rekordpéldányai erre tették hivatottá.
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A korábbi bácskai (Duna menti) erdőgondnokságok közül a 
beljei óriásszervezetbe, a volt bezdánin kívül az apatini és a 
doroszlói gazdasági egységet is bevonták. Ezeket a Duna, mint 
meghatározó tényező, fogja össze, s a nagyvadra, elsősorban 
pedig a szarvasra a nagy mozgásterület a jellemző, amely a vizs
gálati adatok szerint abban nyilvánul meg, hogy a nagyvad nem 
ismer határvonalakat, s a Duna, vagy országhatár sem jelent 
korlátot. Ennek ismeretében összehangolt vadgazdálkodás és 
tervszerű, tudatos irányítás, fejlesztés, intézkedések szükségesek. 
Ennek megfelelő, gyümölcsöző együttműködést kezdeményez
tek, szorgalmaztak és gyakoroltak a kölcsönös tapasztalatcsere és 
látogatások során a belgrádi, beljei, továbbbá a budapesti közpon
ti és a bajai vadgazdálkodó, irányító, erdész-vadász szakemberek. 
Ezekben az együttműködési rendezvényeken és tárgyalásokban 
a jugoszlávok részéről legtöbbet Ticak vezérigazgató, Isakovic 
főmérnök és Munkazevic erdőmémök vett rész.32

Ez a három nagyjugoszláv internacionalista szorgalmazta a 
Duna menti gímszarvas populációt világhírességgé fejlesztendő 
koncepció megvalósítását. Az 1956-tól legalább tíz éven át szinte 
havonta kezdeményezett és megtartott jugoszláv-magyar vad
gazdálkodási államközi perspektivikus tervek tárgyalásait és ta
pasztalatcseréit főleg ez jellemezte. A magyarok részéről Buda
pesten Tóth Sándor, Szederjei Ákos szerepelt ezekben a rendez
vényekben, továbbá a bajai körzetből Erdélyi János igazgató, Parti 
István fővadász és Simon Miklós tudományos kutató, aki Zom- 
borból jött át bevándorlóként Magyarországra 1945 körül. A fel
soroltak számos összejövetelén ezen sorok írója is tolmácsként 
részt vett, összekötőként és mint jugoszláviai erdészeti ügyek jó 
ismerője.

Végül is ezek a tervek és a végrehajtásuk 90%-ban elmaradtak, 
kifulladtak, jórészt a jugoszláv finanszírozások beszűkülése és a 
titóizmus fokozatos lejáratása következtében, amikor Ticak ve
zérigazgató már svájci nagykövetként távozott a legmagasabb 
szintű tárgyalások mezejéről. Bizonyossá vált, hogy ez az együtt
működés a magyar szarvastenyésztés és trófeanyerések hátrá
nyára alakult volna. Egy mellékhasznunk mégis származott a 
barátkozásból: az, hogy megismerhettük a jugoszláv Duna menti

95



erdő- és vadgazdálkodás akkori helyzetét.(Az előző együttműkö
désre vonatkozó dokumentumok megtalálhatók a Soproni Erdé
szeti Egyetem irattárában illetve szakkönyvtárában.)

Vojin Vasilic, újvidéki szerb erdőmérnök, aki évtizedeken át 
vezető szakember volt a Vajdaságban (és szolgálati beosztása 
szerint igazgató az ottani országos nyárfakutatási intézetben), 
egyik tanulmányában a következőképpen jellemezte a délvidéki 
erdőket és erdőgazdálkodást az 1945 utáni korszakban: „Itt 25%- 
ról 4,5%-ra csökkent le az erdősültség 1875 év óta, főleg a 20. 
évszázad első felében, az akkor uralkodó gazdasági liberalizmus 
térhódítása nyomán. Az erdőirtást, művelési ág változással egy
bekötve, a lakosság túlzott földínsége forszírozta leginkább. Az
tán a folyók közti vízjárta és mocsaras területek lecsapolása, a 
szárazság, a legeltetés, a talajok szikesedése, a tölgyek és szilek 
észrevehető pusztulása.33

Legjelentősebb erdős tájak a folyók menti füzesek és nyárasok, 
amelyek itt őshonosak. Fenntartásukat magánkezdeményezők és 
az érdekelt iparágak (így a cellulóz- és papíripar) biztosítják, ők 
telepítik az olasz és jugoszláv erdészek által létrehozott nemesített 
nyárfahibrideket. Ez folyik még úgy is, hogy nem létesítenek 
állandó jellegű erdőket (pl. a mezőgazdaság által átmenetileg erre 
a célra rendelkezésre adott földeken, amelyeket megkülönbözte
tésül ültetvényerdőknek vagy nyárkultúráknak, célfaállomá
nyoknak neveznek).

Egyre inkább hasonlóan foglalkoznak a fűzfélék nemesítésével 
is, új fűzhibridek elterjesztésével. Az akác is változatlanul kulti- 
vált fafaj a jugoszláviai Vajdaságban (amit még a magyarok ho
nosítottak meg Délvidéken). Ezek a leromló termőhelyeken már 
nem tarthatók fenn, még kevésbé a szikeserdő talajokon, de a 
vizenyős helyeken sem. Ezekben az időkben már a pajzstetű 
támadásai miatt is sok akácfaállomány megy tönkre. A kőrisfa is 
elegyetlen állományokban lett ismét telepítve, amelynek amerikai 
változatát nem ajánlatos elterjeszteni. Vannak szelíd dió erdei 
telepítések is, de ezek nem váltak be, ezzel szemben a fekete dió 
igen, de inkább csak a legjobb minőségű talajokon. Vannak kísér
leti telepítések más egzotákkal is. Ezek közül a Taxodium már 
kitűnő növést mutat több évtizede. A Duna sávban, Palánka
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közelében a magyarok által telepített Taxodium erdőrészlet a 
legsikeresebb. (Jelen sorok írójának a megjegyzése: ez Vermes 
Imre m. kir. erdő mérnök 1942. évi kísérleti telepítése.)

Fenntartották az intenzív, saját szervezettségű, teljes kivitelű 
erdőgazdálkodás (az un. házilagos kezelés) gyakorlatát, ami sok 
helyen rég bevált forma. Erre a bácskai fakereslet, a kiváló értéke
sítési alkalmak adnak lehetőséget, beleértve az alacsonyrendű 
faválasztékok (tuskófa, gyökértuskó, gallyfa és rőzse) keresettsé
gét is. Mindent helyszíni licitálással adnak el. Ahol a munkaerő
gazdálkodás is kedvező, az erdőgazdálkodó szempontjából, ott 
fenntartják a faállományok gyökérkitermeléses felújítását is, amit 
mezőgazdasági elő- és köztes műveléssel kapcsolnak össze, he
lyenként már évszázados hagyományok szerint. Ugyancsak dívik 
még az erdőgazdálkodásuk gyakorlatában a mellékhaszonvéte
lek értékesítése (a makkoltatás, gyógynövénygyűjtés, gombasze
dés és fonóvessző-termelés), továbbá a Duna menti (holt folyóá- 
gak vizeiben) a halászat, a vadászat és a turizmus. Foglalkoznak 
természetesen minden faanyag teljes feldolgozásával.34

Mindezekből látható, hogy a volt délvidéki magyar erdőgaz
dálkodást -  az általunk megalapozott és kialakított módon -  a 
jugoszlávok több előnnyel folytatják. Sokáig kedvezőbb politikai 
és gazdasági helyzetük révén bizonyos vonatkozásban bennün
ket, magyarokat is megelőztek olyan termőhelyek fejlesztése te
rén, amelyek hasonlóak a magyarországi Duna mente déli szaka
szaihoz (Baja, Mohács és Szekszárd környéke).

Meg kell még jegyezni azt is, hogy a leírt, hivatkozott jellemzés 
csak olyan mértékben reális, hogy az összes vajdasági (Bánát, 
Bácska, Baranya és Szerémség) erdős terület egészére vonatkozik, 
amelyből például a Fruska Gora hegyvidék a Szerémségben, még 
arányosítás mellett is, torzítja az átlagképet.

Az utóbbi években az erdészeti együttműködés, amely az 1960- 
as években talán kissé eltúlozva alakult ki mértékében és jelentő
ségében, csaknem teljesen visszaesett, sőt leromlott Magyaror
szág és Jugoszlávia között. Ezért a Délvidék Duna menti erdőgaz
dálkodó egységek tevékenységére és helyzetére vonatkozó isme
retek is bizonytalanok. Legfőképpen az 1988. év utáni, ottani 
társadalmi (etnikai), politikai és belháborús körülmények miatt.
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Nyilvánvaló, hogy -  mivel a Duna vitatott határvonal az egymás 
ellen háborút viselő Szerbia és Horvátország között -  itt az erdő- 
gazdálkodás leállt. Nem hitelesíthető értesüléseink szerint a Dél
vidék Duna menti erdős területeinek legnagyobb része 1995-ben 
olyan felvonulási térré vált, amelyhez fogható mértékű a történe
lem folyamán még soha nem volt, pedig ezer éven át gyakran 
megismétlődő háborúk helyszíne volt ez a térség. Ennek követ
kezményei visszavetették az országrész fejlődését, s legfőképpen 
az erdőgazdálkodást. Ilyen időpontban a történelmét itt és most 
nem lehet lezárni, de bizonyos, hogy mint magyar erdőgazdálko
dási egység egyszer s mindenkorra elveszettnek tekinthető...
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mányúiról (OEF-D. 142. sz.), különös tekintettel a nemesnyárak és 
szarvaspopuláció témáról (1958. év)

28. „Topola" (Nyár) tudományos folyóirat, Novisad, 1957-1968. évfolyam 
példányai.

29. Erdőgazdaság és Faipar, 1958. évi 7. sz.: Jugoszláv erdészek magyar- 
országi látogatásairól. (Abonyi és társai) Budapest, OEF 1 p.+kép.

Jegyzetek

1. Vajas folyót és Bodrogmonostort említi ül. Béla király névtelen jegyzője 
(Anonymus) Gesta hungarorum... c. krónikájában, ahol ma Bezdán és 
környéke erdős területe van, és a honfoglaláskor Árpád vezér hadai 
letáboroztak, majd Árpád földet osztott Tasnak és Kölponynak. (Lásd 
a 12. sz. mellékletet..)

2. Bezdán és környéke határában lévő történelmi emlékhelyek leírása 
(amely többségben erdőterületen van) a 2. és 8. irodalmi forrásmun
kákban (Abonyi 5, 10. oldalon és Balla) találhatók, a 31., 32. és 35. 
oldalon.

3. Bezdán határában lévő természetvédelmi és híres turisztikai területek 
leírása és térképeinek bemutatása az 1., a 7. és a 8. mellékleten, továbbá
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a leírásaik a 2. és 8. irodalmi forrásmunkákban megtalálhatók. BBT 
Abonyi: 102-114. p. Balla: 14., 15.1930.195. p.

4. Az erdős területek felhasználására, a lakossági letelepülésekre és a 18.,
19. század történelmi leírásával, adatok és vázlatok bemutatásával 
foglalkozik a 8. sz. alatti irodalmi forrásmű, dr. Balla könyve, a 7., 12., 
14. p., továbbá a 19. számú Benda K. kronológiája, I. kötet 5994., 79. 
p., a 4. sz. alatti Tolnai Új Világlexikona 11. kötete, a 94. oldalon.

5. Ez a hivatkozás csupán tartalmi ismertetése a tihanyi dokumentumban
leírt erdőgazdálkodási vonatkozásoknak. A 9. sz. forrásmű, Tagányi. 
1896. évi kiadású I. kötetéből, 1055. évből; Benda 19. forrás, I. kötet 94. 
oldalon, 1090. évben.

6. A jelzett oklevélről részletes ismertetést ad Tagányi: Érd. oklevéltár, 
1/14. p.

7. A jelzett nádori ítéletről ismertetést ad Tagányi: Érd. oklevéltár, I. kötet
19. irata.

8. Lásd Tagányi: Érd. oklevéltár I. kötet 11. idézeti példát.
9. Bezdáni Baráti Társaság (BBT) Abonyi: Szülőföldünkre emlékezünk. 

(2) forrásmű 9. oldal
10. A Bezdán környéki erdőkbe is eljutottak útonálló hajdúk és betyár 

rablók -  a balkáni török és szláv világból átszivárogva a Duna és 
Száva határvonalán a dél-magyarországi erdőkbe -  már a 15. század
ban. Ez fokozódott a főúri lázadásokkal és jobbágyelnyomásokkal. A 
helyzetet a történelmi jellemzések: 4. irod. forrás, Tolnai Világlexiko
na, 14. kötet 103. oldalán, továbbá a (21.) fór. mű Abonyi: forrás 22. 
sz. Bosnyák S.: Baranyai (és Bezdáni) mondák 1975/77. évi kiadású 
197/198. oldalán leírtak. (Pécsi Janus Pannonius Évkönyvében.)

11. a) Budapesti Országos Levéltár 1305. évi iratanyagából Dl-40846; Dl. 
9717. sz.
b) Bács-Bodrog vármegyei Társulat 1888. és 1475. évre vonatkozó 
irati adatok.
c) Abonyi: Szülőföldünkre emlékezünk... 1984. év; 2., 7. és 9. oldalán.
d) Balla F.: Bezdán története... 1993. (ír. forr. 8.) 24. oldalán.

12. Lásd dr. Balla (8. ir. forrás) 28. és 29. oldalán leírtakat.
13. Ebben az 5. fejezetben leírtak dokumentálására szolgálnak Balla 8. fór. 

mű 28. old.Tagányi (9. forrás) (lásd a 156. és a 283. pontját, továbbá 
Abonyi (2. forrásmű) 10. old. adatait.

14. A királyi erdőkben folyó erdőgazdálkodást hitelesítik már 1237-től 
jelzett okiratok. Lásd: Abonyi (2. sz. forrásmű 9. oldalán) pl. a királyi 
vadászok intézkedéseitől kezdve a Bezdán környéki erdőgazdálko
dást, a földesúri erdőhasználatok folytatását még a török hódoltság 
idején is, majd 1526 utáni időszak hasonló jelzései dr. Balla (8. ir. forr.) 
27., 31., 32. oldalán még 1724. év is.

16. Lásd: Tagányi (9. irod. forrás) I. kötet 49. sz. okirati példát.
17. Lásd: Tagányi (9. irodalmi forrásmű I. kötet 49. sz okiratismertetést).
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18. Lásd: Balla (8. irod. forrás 27. oldal; Tolnai Űj Világlexikona (4. ir. 
forrás) XIV. kötet 113. p. és Tagányi II. köt. 25. péld.

19. Bp. Orsz. Levéltár 60 422/FM-1887. évi akta szerint Bohunek Nándor 
Monostoron bezdáni erdészeti szolgálatban van. (Lásd a 4. sz. mel
léklet 2. sz. idézetét.)

20. Lásd: Tagányi oklevéltárából (9. ir. fór.) az 5. melléklet 18. sorszámú 
leírását.

21. Lásd: Tagányi oklevéltárából (9. ir. fór.) 5. melléklet 17. sorsz. ismer
tetést.

22. Lásd: dr. Balla 8. sz. irodalmi forrásmű 197. oldalán leírtakat.
23. BBT. Ld. Abonyi 2. sz. irodalmi forrásmű 13. oldalán leírt ismerteté

seket és adatot.
24. Lásd: dr. Balla 8. sz. irod. forrás 201. oldalán leírtakat.
25. Lásd: dr. Balla 8. sz. irod. forrás 200. oldalán leírtakat.
26. Lásd: Tagányi (9. irod. forrás) 1855. évi iratát, 5. melléklet 25. tételsz. 

alatt.
27. Még ennél is indokoltabb az áttekintés Bezdán erdős környezetének, 

történetének kapcsán. Ezzel összefüggően a szerbek viszonya a ma
gyarokhoz évszázadokon át meghatározó volt Dél-Magyarország 
történelmi földrajzára. Amíg Magyarország a szerbek országlásához 
képest (főleg a több külön szerbország, vagy délszláv országok ide
jén) erős volt, a szerbek jó barátságot tartottak a magyarsággal. így 
volt ez a 10. századtól a 16. századig, egészen a mohácsi vészig. Ettől 
kezdve a szerbség magatartása gyökeresen megváltozott. 1527-ben 
már a szerbiai menekültek és a rác parasztok, Csemi Jován felkelést 
szervező vezetésével, az osztrák császári seregekhez csatlakozva, 
megverik a magyar királyjelölt hadseregét, majd Perényi erdélyi 
vajda csapatait is, és csak Czibak váradi püspök serege volt képes 
megfékezni és legyőzni őket. Ezen túl már a déli megyékbe beenge
dett szerb menekültek és betelepültek harcolnak minden adandó 
alkalommal és módon a magyar államhatalom felemelkedése ellen 
és a délvidéki magyarság kiszorítása, eltüntetése céljából, minden 
áron.

28. Egyes részletek a Bezdán határában lévő isterbáci erdő magyar vér
tanúinak szerb kivégzéséről megtalálhatók az 1992. évi országos 
pályázatok között elismert pályamű: „Bezdán község helytörténeté
nek" 29-33. oldalán, Abonyi leírásában.

29. Az Országos Levéltári iratanyag között Budapesten található kutatói 
jegyzetlapokból egyértelműen kiderülnek a trianoni kötelezettségek 
kapcsán elvitt dokumentumok. Lásd ezekkel összefüggésben a mel
lékletek közül a 4., 6. és 11. számút.

30. Az OEE-kiadású Erdészeti Zsebnaptárakban sok esetben több évi 
példányokban szerepelnek azonos nevek. Ezzel szemben egyes ne
vek nem szerepelnek ezekben, melynek egyik oka lehet, hogy nem
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lakott az érintett a székhelyen, mint pl. Bohunek Kálmán esetében, 
aki monostori lakos volt, vagy csak akkor szolgált ott, és egy évnél 
rövidebb ideig, amikor nem adtak ki zsebnaptárt. Pl. Ruff István 
esetében is ez áll fenn.

31. Ezek az ismeretek az Országos Erdészeti Főigazgatóság megszünte
tését követő nyugdíjaztatások után kerültek Abonyi István tudomá
sára, amikor kiderült, hogy az Erdőrendezési Főosztály kapta meg 
még 1956-ban a forrásművet az újvidéki „Topola" nevű kutatóinté
zettől, de az ismeretlen ok miatt nem került „illetékes kezébe", és 
fordítás sem készült (vagy akárcsak „referálás" sem). Lásd: a 15. sz. 
forrásművet: Milos Hadzsics „Vojvodina, 1945-1954", (Matica 
srpska, Novisad, 1954.), 162. oldali idézet.
Az első cáfolat a magyarok délvidéki rablógazdálkodására vonatko
zólag az erdőről az 1941. évi honvéd vezérkari főnöknek hirdetmé
nyen közzétett nyílt parancsa 1941. május 10-én. Okiratként őrzött 
példánya megtalálható az Orsz. Levéltár K-25 ME. 1391 csomag, N 
tétel, 15. szám alatt, mely szerint csak az üzemtervek által megenge
dett fakitermelések végezhetők el. Ennek hiányában kizárólag az 
illetékes hatóság külön írásos engedélye alapján végezhető fakiter
melés, azzal a feltétellel, hogy vágásra érett faállományok vághatok 
(akác 25, egyéb sarjerdő 40, szálerdő 80, illetve 100 éves korban). 
Területi és fakészleti -  m3-ben mért -  hányada nem lehet nagyobb a 
fenti számadatok szerint 1/25, illetve 1/40 1/80 és 1/100. Ezzel 
kizárt bármilyen túlhasználat, rablógazdálkodás. Egyébként Újvidé
ken mindvégig erdőrendezőségi és felügyeleti részleg működött köz
ismert, kiváló, szigorú erdőmémök tagokkal (vegyes magyar, dél
szláv és német származású személyek), amely évenként előírta és 
ellenőrizte az üzemtervileg engedélyezett és végrehajtott fahaszná
latokat. Ezekről valahol (?) irattári anyagok is vannak. Az egyes 
erdőgazdasági gazdálkodó egységek önkontrollját mi magunk, kü- 
lön-külön is elvégeztük. (Lásd e pályamű 10. fejezetében a téma 
bőséges kifejtését.) Még kívülállók rendellenes fakitermelésére is 
kiterjedt a figyelmünk, nekünk, akik akkor az 1941-44-es háborús 
években ott teljesítettünk erdészeti szolgálatot. (Példa erre, hogy még 
a háborús szolgálatot ellátó honvédség erdei károkozását, akár vétlen 
faállomány rongálását is megtoroltuk, gazdasági szankciók alkalma
zásával. Hivatkozom a leírt közös erdészeti-honvédségi helyszínelés 
esetére: 80-82. oldalakon).

32. Munkacevic magyarországi származású, horvát anyanyelvű sokác, 
akinek a szülei 1920 után Mohács környékéről disszidáltak a nagy 
jövőt sejtető Jugoszláviába, hogy ott Bácskában délszláv emigráns
ként mint „dobrovoljac" (szerb földhöz juttatott hazafi, telepes, pio
nír stb.) ragyogó karriert készítsenek 5 éves fiacskájuknak, aki min
den szerb iskolát könnyűszerrel, stipendiumokkal támogatottan el
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végzett, erdőmémöki diplomát is szerzett, kitűnő állásokat kapott a 
beljei nagystílű erdő- és vadgazdaságban, majd tudományos kutató 
fokozatokkal, intézeti munkakörben, aztán kereskedelmi-erdő és fa
ipari konzuli minőségben sikereket elérve, de egyben józan megfi
gyelőképességgel és felismerésekkel Amerikában kötött ki. Úgy lát
szik, ott élve, biztonságosabbnak vélte, megtalálta a gyermekkora óta 
hajszolt karriert. Én jól ismertem őt, jóban voltunk, tapasztalatai 
azonosak voltak az enyéimmel, ő  jól látta, hova fejlődik Jugoszlávia. 
Idejében megtudta, hogy máig milyen helyzet alakul ki ott.
A másik vezető egyéniség Isakovic, egy bácskai szlovák család tagja, 
aki Munkacevicékhez hasonlóan megragadta a történelmi alkalmat 
Jugoszláviában. Magas pozícióig jutott el a jugoszláv nemzeti és 
nemzetközi karrierideológia sodrában, és beteg, kiábrándult, lebu
kott személyiségként került félretett, nyugtalan nyugállományba, 
valahol a Nagy-Jugoszláviában...
A triumvirátus vezéregyénisége Ticak, a jugoszláv Karsztvidéken 
neves ügyvéd apja mellől szökött ki a balkáni hegyekbe, hogy Tito 
partizánjai között dicsőséget és „hős" címet harcoljon ki hazafias- 
nemzetköziségi elveivel, már ifjú korában. Honnét, hogyan került az 
elsők közé Tito mellé? Ennek magyarázata felér egy legendával... A 
családi név eredetileg „Tücsök" lehetett, s az ifjúból „Titán" lett, aki 
az 1945-59. évek alatt, a nemzetek sorában világelsőnek idealizált 
Jugoszláviában minden trofeális felvonuláson Tito egyik barátjaként 
állt a triumfális Tito-csoport gépkocsiján összefonódott karokkal Ti
to val. Mindent elért, amit tervezett; vezető pozíciót, óriási befekteté
sekkel járó fantasztikus tervek megvalósítását. Tito szerepléseinek 
eszmehintő külföldi diadalútjain Indiától az Egyesült Államokig 
mindig látható volt az újságképeken Tito mellett, mint egyik leghűbb, 
legkiválóbb barátja és harcosa.

33. Az ismertetett együttműködést a 15. és a 16. számú melléklet doku
mentálja.

34. Vojin Vasilic jelzett tanulmánya, melynek magyar nyelvű rövidített 
ismertetése nem szó szerinti fordítás, a 15. számú irodalmi forrás
munka („Vojvodina 1945-1955" című könyv) 162-165. oldalán cirill- 
betűs leírásban, eredeti megfogalmazásban jelent meg 1955-ben No- 
visadon, a híres Matica Srpska „gondozásában". (A könyv egy pél
dánya Abonyi István 1039 Bp., Szilke u. 7. számú lakásán, nevezett 
birtokában van.) A tanulmány címe: „Erdészet. 1. Erdők a Vajdaság
ban. 2. Erdőgazdálkodás. 3. Erdőtelepítés." Eredeti szerb nyelvű 
címe: Sumarstvo. 1. Sume u Vojvodini 2. Gazdovanje sumama. 3. 
Posumljavanje (Ing. Vojin Vasilic).
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1. sz. melléklet. Katonai térkép Bácska Duna menti erdőhivata
lainak területéről a 19. században.
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2. sz. melléklet. Vázlat a bezdáni m. kir. erdőhivatalhoz tartozott 
erdőkről és környékükről.
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3. sz. melléklet. Részletek a bácsi kamarai erdőmester 1787. VII. 
20-án kelt jelentéséből az erdőkről. (Címe: Alattvalói emlékez- 
tetésül)

Azok a szomorú tapasztalatok, amelyek a favágók eseteiben és fatö
megnél különböző tarvágásban a közelmúltban előfordult, szükségessé 
teszik, hogy közzétegyem az ezekre vonatkozó tapasztalataimat. A  mo
nostori favágások és területek 1784. évi kivitelezésében, amelyet az 
illetékes úriszék, ahova a monostori és bezdániak tartoznak, végvágási 
tilalmat fog elrendelni annak ellenére, hogy az erdőhivatal a használatot 
lehetségesnek tartotta. De ha ez a tilalom nem lesz betartva és a favágatás, 
a következőfahasználat, ugyanazon erdészek által lesz végrehajtva, mint 
ahogy találtatott és végrehajtatott, akkor példátlan esetü büntetés követ
kezik.

A bácsi érseki fakészlet, amit én is számbaveszek, továbbá a faállomá
nyok, amiről szintén beszélnem kell, ahol a Devon és Szelencse helységek 
szarvasmarhái egész nyáron és télen a bácsordasi kopárok és a Bács város 
fiatal erdejének közelében kerülgetnek, nagyon le van rágva, és a legkü
lönbözőbb fakivágásoknak van kitéve.

Hasonlóképpen a plávnai és palánkai vágásterületek kártételei is nagy 
mértékűek, amikor térdig érő hajtásrágottak a felújult facsemeték, s 
amikor elhagyták a helyszínt, úgy nézett ki, mint egy ügető pálya.

Ugyanakkor a szabályos legeltetésekért járó lábos jószág után 3 kraj
cárt nem fizettek ki. A z érintett lakók figyelemre sem méltatták a tilalmi 
hirdetményt, és a jövendő erdők fennmaradását reménytelenné teszik. 
Mindezek miatt kénytelenek leszünk teljesen leállítani a következő faki
termeléseket mindaddig, amíg a kívánt jogrend helyre nem áll.

Sajnálatomra a következőket kell előterjesztenem:
Először: Ha bizonyos rendelkezésű fanapok, mint hétfő és péntek, 

szigorúan betartandók lesznek, ezeken kívül senki se engedélyezhessen 
valamely ürüggyel erdőléses vágást folytatni.

Másodszor: Azon kívül, amit az erdőhivatal kijelölt munkahelyként, 
senki sem engedélyezhet bármilyen fakivágással járó munkát, különösen 
nem növekvőben lévő faállományokban, kivéve a kiszáradt széltöréses 
fákat.

Harmadszor: mivel ilyen favágások is csak tüzifaellátás szempontból 
indokoltak, úgy kell ezeket is beállítani, hogy egyik favágási végrehajtás
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a másikat kövesse, és sehol se legyen hézag közöttük, tehát a szomszédos 
fakitermelések folyamatosak legyenek, és a megengedett módon télen 
végeztessék el, hogy minden urbáriális tűzifa kiosztható legyen s ezáltal 
a vágás mennyisége egyeztethető legyen, amit a fóldesúr hiánytalanul 
meg tud adni, s amit ő esetleg a saját fűzfaültetvényéből, vagy nádasából 
és szalmakészletéből is ki tud adni.

Negyedszer: Annak érdekében, hogy ezek a fakitermelések gyertyán
fából is kielégíthetők legyenek, ami egyáltalán vágásra megengedhető, 
hogy aztán 16 vagy 20 év múltán, rendszeres vágásfordulóban betartható 
legyen, ennél előbb a kivágásuk tilos.

Ötödször: A z erdészeti személyzetnek kifogástalanul végre kell haj
tatni az előírt rendet, tudomásul kell venni és vállalni teljesfelelősséggel, 
hogy semmiféle engedményt nem tehet, mert ennek sajnálatos következ
ményei lesznek, felbujtásnak is minősíthető, rosszindulatú eljárásnak 
számítanak!
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4. sz. melléklet Idézetek a budapesti Országos Levéltár erdé
szettörténeti irataiból (az 1885-1902. évekből)

1. A  levéltári mutatókönyv 1887. évi 1828. számú iktatmányának 
(bizonylati iratának) tárgya szerint az Apatini m. kir. Erdőhivatal, a 
Bezdáni m. kir. Erdőgondnokságnál árvízvédelmi rőzsefa kitermelésére 
ad utasítást.

2. A  levéltárban őrzött Földművelésügyi Minisztérium 60 422. sz. 
1887. évbeli iktatott ügyirata szerint a Selmecbányái Erdőmémöki Fő
iskola 1887. év hallgatói névjegyzékében szereplő Bohunek Kálmán, 
született Monostorszegen 1865. évben, negyedéves erdőmémökjelölt is 
szerepel, akinek édesapja BOHUNEK NÁNDOR erdőménök a Kozorai 
(Bezdáni) M. Kir. Erdőgondnokság vezetője.

3. A z 1895. évi 14 495. sz. Földmüv. Minisztérium ügyirata szerint 
az Apatini m. kir. Erdőhivatal törölte a Bezdáni m. kir. Erdőgondnokság 
kemény vegyes tűzifa (hasáb, dorong, gally) helyszíni (árverésen elért) 
értékesítési ügyletét, mert kedvezőtlen (megvesztegetéssel összefüggő) 
árajánlat gyanúja merült fel.

4. A  levéltárban őrzött 1898. évi 17 366. számú földművelésügyi 
minisztériumi ügyirat szerint „Állami erdők vételárának felhasználása" 
tárgya alatt az ország különböző erdőhivatalaihoz tartozó kincstári erdők 
kimutatásában szerepel az Apatini Erdőhivatal (Bezdáni Erdőgondnok
ságához tartozó) Kígyós folyón inneni erdőrészlet 90,1 kataszteri hold 
területű 60-90 éves kemény lomb faállománya (tölgy, cser, szil és egyéb 
k. lomb elegyben) 8148 köbméter fatömeggel 3,15 Ft/m3 egységárral, 
kataszteri holdanként 400forinttal becsülve, összesen 36 040 Ft érték
ben.

5. A  levéltári mutatókönyv szerint az 1901. évben nyilvántartott 79 
635 sz. ügyiratban (FM) szerepelnek a bezdáni és palánkai erdőgondnok
ság rendkívüli fahasználatai.

6. A  levéltári 1901. év 88 073. sz. FM ügyirat szerint a bezdáni 
Ármentesítő Társulat Dunameder-védelmi rőzsffa-kötegeket kér a kozo
rai erdőgondnoksághoz tartozó monostorszegi erdőből.

7. A z 1902. évi levéltári nyilvántartások szerint a Földművelésügyi 
Minisztérium 74 055. számú ügyirata értelmében a Bezdán-Kozorai 
erdészlakot felújították.
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I. Egy 1758-ban leírt bizonylat arról szól, hogy az erdők pusztítását 
megállapító erdőfelügyelőt a városok választják meg.

2.1761. jún. 3-án már az udvari Kamara ad ki utasítást (írásban) az 
„erdőbírónak és a főerdőbírónak"

3. 1762. évi Komárom megyei jelentésben arról írnak a helytartóta
nácsnak, hogyan alkalmazzák az „erdőrendtartást" az erdőkben.

4. Ugyanakkor 1762-ben a pesti Helytartótanácshoz érkezik javaslat 
akácfaültetésre.

5 . 1764-ben mára Bánság erdőmestere ír javaslatot az erdők telepíté
séről.

Még ez évben újabb bizonylat szól arról, hogy a kisdei Nyilas erdőben 
fatörzsek szállítása és erdőhasználat folyik.

6. 1766-ban a Magyar Udvari Kamarához jelentik, hogy a bácskai 
kerületekben a kecskéket kitiltották az erdőkből és magvetéses erdősítést 
végeznek. Ugyanakkor szilfák ültetéséről is beszámolnak.

7 .1767-ben már vadkár térítéséről okirat is előfordul a levéltári iratok 
között.

8 .1 768-ban az Udvari Kamara kéri a királyt, hogy küldjön növendé
keket külföldre az erdészeti tudományok elsajátítására.

9 .1 769-ben vadászati utasítást adnak ki.
1 0 .1770-ben rendelet írja elő, hogy a törvényhatóságoknál erdőfelü

gyelő legyen.
II. A z 1770. év óta úrbéri rendezés van az „erdőlésekre" és a makkol- 

tatásokra.
12. A z  Oklevéltárban 133. sz. alatt van egy leírás a fáknak tövestől 

való kihúzásáról (tehát egy fairtó gépről).
13. Előírás van arra, hogy fejszézés helyett fűrésszel vágják ki az álló

fát.
1 4 .1771-ben tűzgyújtási tilalmat vezetnek be az erdőkre nézve.
15. 1775-ben az Udvari Kamara országos utasítást ad ki az erdőőrök 

számára.
16. 1785-ben Bács megyében Gregorius nevű orvos hirdetményt ad 

ki homokpuszták és kopárok (homokos és pusztaföldek) beerdősítésére.

5. sz. m ellék let Részletek Tagányi K. Erdészeti Oklevéltárából
(1743-1867. év)
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17 1787-ben a bácsi kamarai erdőmester (a Kamarai Jószág
igazgatóságtól) a Helytartótanácshoz jelentést küld a Bács megyei erdők 
állapotáról és megjavításáról, továbbá a közös erdők megjavításáról.

18. 1878-ben a 280. sz. okirat arról szól, hogy a zombori kamarai 
jószágigazgatóság területén (ahová a bezdáni erdők is tartoznak) homo
kos területek befásítása folyik, ahol a marhalegeltetés tilalmazott.

19. A 211. sz. (1787 évi) okirat az erdők használatának szabályozá
sáról szól.

20. A z 1791. évi magyar országgyűlés megszavazta az erdőpusztítá
sok megakadályozásáról szóló 57. sz. törvénycikket.

21. 1800. évben utasítás jelent meg a közalapítványi erdőterületek 
hivatalaira.

22 .1806-ban a Kancellária rendeletet adott ki a helytartótanácsoknak, 
hogy a Szabadka városig terjedő homokpuszták befásításáról intézkedje
nek.

2 3 .1817-ben az Oklevéltár 291. sz. okirata rendeletet ismertet arról, 
hogy az erdők Magyarországon a Magyar Országos Erdőfelügyelő (OF- 
NER OBERFORST INSPEKTOR) gondozása alá tartoznak. így Zom
bor 570 kh erdeje (Bácsi Kamara).

24. 1838-ban a Bácsi Kamarai Uradalom utasítja az erdészeit, hogy 
a faeladásokról vevők szerinti kimutatást kötelesek rendszeresen bekül
deni.

2 5 .1855-ben kelt irat német nyelvű szolgálati utasítás kiadását jelzi 
a „császári- és királyi erdészeti hivataloknak"

26. 1858-ban a 86. sz. okirat az osztrák PM  rendelete a Budai 
Főerdőfelügyelőség feloszlatásáról.
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6. sz. melléklet. A Bezdáni M. Kir. Erdőgondnokság egy kivéte
lesen megőrzött hivatalos levele.

342. szám 1885. év
Tekintetes m. kir. Erdőhivatalnak
Apatin
Hivatkozással a folyó évi 1140. sz. rendeletére és az abból kifolyólag 

1885. év június hó 28-án tett 342. számú jelentésemre van szerencsém 
a monostorszegi (Sziget) Sziga nevű. erdőterületre vonatkozólag, az 
egyéb elfoglaltság melletti rövid határidőhöz mért pontossággal szerkesz
tett tértáblázatokat, állableírásokat ésfelújítási terveket, a kiadott térkép
pel felterjeszteni.

Bezdánban, 1885. július hó 12-én
(M. kir. Erdőgondnokság pecsétje) 
(Teschler Vince s. k.) 
m. kir. erdész

Melléklet: 7 darab

(A leíró megjegyzése: az említett mellékletek 1987. január 13-án 
folytatott levéltári kutatásaimkor már nem voltak meg Budapes
ten az Országos Levéltárban.)
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7. sz. m elléklet Bezdán madárvilágáról szóló újságcikk a Du- 
natáj c. lap 1978. február 20-án megjelent számából.

-BAB. IVtt. Mruár rtJ.
Bezdán:

Ahol m ég nagy kótéag  
is fészkel

Négy fiatal ornilofógus múlt évi 
eredményei

M M  M afriSntib  n a o U t  
w t « D *  3«zdánban Ou- 

V«dócj*T Zoltán. 
K h a o t  I m i n  b  Morv»l 
P * « r M  ao—ü5r am lto- 

, iraóérv lU c 8n-

JíuokáM caí hnznár hirom

D O M m  vidéhcft. A erK - 
> ÍQ < an | ixámára újabb 
m a d S b b « tó  krt**<áa< er»d 
mán r akat m atatnak M .

m»fte<t**é

usxvia M kúarva, ■ mocsa
r a .  radTtaettkat és a*CT H -
W JedArt tniőM iei borított

kán/öC-ÜMXr'X -|*«
páodn*-*arn)>ákánr~M ' • | U«ty»roT-aá*J Madártruta-A

te»Pc»ol*5 #<>petrt- 
ébbra is féraooi- 

n ju lt k r i .  áa ki ,1>*-
vitao* az O rsra joe, .V ^dir- 
t*ni In té n tM . ». - Dm»>  — 
Tisza—Duna Via* «>di Utódj
a i V állalattal. ax Er<tö

W a*r*r Madártani <U*tóurH IműdTí-a».-ic kapcsolatuk raa 
n  roe*ye bála- 

madártani c*oport}á-

éa M m rtU n « k  madárrilála
itW tt fT -130 küjSnbAzA ma
dárfajtát tart nyilván. aöt. 
Twftonluáoaác olyas rttka
pétdényok ». m a* például i■ i ió tnMr n*JTon .
rttkáa Jatan* m«* v id ékü k ................ 1°*?—
'-ak át Bezdáonál.

Ax lfTT. évi 
a iap jia  a vfcMfc la tártáka- 
■ ■bb vándormadarai tó n il a  | 
o í* j  k o c m  UK. a Sárká- ) 
nyoaban. »aot kát pára t ta
láltak. Kla kócsagból a S*r- | 
k^syoaban ralraea«y SO p á r -1 
WUt A kosarai rrdóbao • 
vao a kdrnyá* l«#oa*yobb 
snirfca ir tn U itp t . m ól m á t  
«*7 ISO p á r réaxkei. A JC»- 
n p a o d u t  áa a ICalanlyos 
erd&k na«7 U t« ri«U u lk  é> 
oabás maafcözslltéatlk mxaU 
a vérbaü rafadozú madarak

felmérésének

Ac lf7lfc évben < «  1
Ma k u o U n u n ta  riváfláaet
V rvraJc. Exárt saJál *»xki 
taakbój b e n a m ía k  oitkro**- 
kopot.- *«taoí»rtrUv' fényit • -  

W iáafé le  hái'ó- 
ka t.' i i >uó»* t t  ea a kuta- 
j Ub i v  u j k w «  «*ytb tár 
0»k»*. Már februárban  a 

a ván- 
ví sajáté
i t  in « .

. . .  ._______ M árcius.
ip*>u áa májM* a fészkeiés. 
. . . -------- M «*a folyam aié

.W ú r é t
egybe* báoiéclaU 41coió#.al 
éa ***TI ku tatásokat vére i

rák  az átvoatiló m adár fa Jo 
kát |a. Cortta Jánoa. a ku ta
tócsoport « n U ) «  elmond- 
t». ho*y B u A á Jo *  Wter}ed

i J«v*- »cy*b
tsrxyak tn c n á r tr táa á b an  ti

IGSruyvretrédalnii HWatat. 
rad c au ía a i l. ax trdöcaxda-

éwrdt é 
iéa  amaálradd tandanoé t n 

több -• 4IT
ararésaSyrbóí 05 párat, a 
—aoWWU Pmiíx oo pá rt ta r
tan** o jtlré n . a  SCoxara éa 

y a  Sirkéoyoa ardöt ixaptam 
bar l-+tól !tamz*9 parkit* 
ayüTáoítottik . Ezáltal ax ar

tűbbi aaadárfá] nagyobb jxa 
porod éaa lá rtm b . I tt kaiAn 
lo»H. ,-n»*anuH«nanJc a Jelen 
V idgtnÜ M if bmdánl ta rault 
monka-aUpazarv»«et«t és «  
satótt. kúModaan Paaaza Er dó mérnjfkűt, akí̂iiuYiaetR 
uw ftat t . annak érdekében. 
ho*T a ftatal ornítol6*u»-
oopo rt engedélyt kapjon a
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8. sz. melléklet. Újságcikk a Magyar Szó 1990. október 28-án
m egjelent számából. (Emlékezés a bezdán-ó'serdei szarvasmen
tésre a Kopola-fok jegén.)

tV leP .fr'e g y e s i  n e m t  

h a l l g a t o m
kanté > lélr —Hrttr

H  altkor, de m ar k ile ié  m án
iá n k  Ix liil i  — i^a lad  ,i j  

ur«»*v hugy iteteoeilt a  Kúpulu- 
egy jy o n yo ra  szarva*. n e k i

m ent « jégnek. h a t Ilit Iuq veszn i 
a Kopolaoan. m ert a je o  a o u  
szélére m ra n a ttau nőit. de a 
közepe  lele. a íio w  a id d  >«««• 
o*t«n u m yeko t, <nar enoazztehr-  
dátt, n» arrafe lé  ta rto tt az  a  
rcan*u* tk* . kiabal m  ura 
ZiotfV '■ •r  '0009  im a je o  M attá.

m er ml. de m ar lu td n k lik  is. 
iz a l« 4 jaa <  m en tsü k  m eg. S e n k i 
a tO zrttaa . c m «  kelten . J a ,, 
fia t hot e z  a csónak. e z  a  ne-  
hez loimria r ju M k , a pa ttra  iw«4! 
te tve , perire, n e k lru g a n k o d u n l:  
a z  uram m al, tn ijnk . conszut lu k  
a jegre. a lu ld o k lo  s z a m a  m a - 
g* <oml m ar m ind  összetörte. 
heszaggntto a leoet. knoas'M odna  
ki. n e o rn y  pára. n e rg n d lk  ka 
paszkodik  az eleiéért, d e  te h r -  
te tten, ma is  te h e te tle n e k  ea-

jv u n k  a nehéz la tinakka l u  jen  
hatan. /el. inam é. kiaOal az 
u ram . w g u u 8 « > i u  k ia ö a í. de  
Jenka a ieőzelben. H ogyne h e  *eu  
m eg u  « lad ikba  v ergődünk. a 
;egiablak Jcózt előre  a szarvas  
ITanya**, d e  az. iA « fy  m eglá to tt 
hennánkét, lebuko tt, m ert /éU  
tói link, ho g y  m eg lo p ja k . V *  »«r- 
gul nem e to k  •  szarvas. m i ke  *- 
> »  is a v ízb en  ko  tót lé n k  kL 
M ert a sza rva t m e n te i kö zben  
lo lb o n u  cellánk a la d Ik  

. . .  H allgatom  M eggyest M art 
nénit, tle te n ek  e g y ik  -uiou e te 
m é nyel. akogyan  azon  a  regi- 
te lt napon azt a  í j a r o a j i  m en
te tte k  volna « je g e t v ízbő l. ma td 
a  tatok borukét. O tt ra g y á k  >n 
t» a  Kooolában. atusl tgy jl*— 
k en i m eg in k a sem  jártánv Oe 
az óceánon te  tartatta m eg . mart
tá o tt k ü szkö d tem  e g yü tt H e-
m m w a y  ha la stava i. V onszo ltuk  
a oart le l i  elet é t ik  legnagyobb- 
halat, m ikén t M eonyeei nemi H e
te  nanawa 1 ( I r tu k  legnagyobb
zsákm ányát. a hu sn a k  való-

m egszü letett az e h ó  g yerek .  Ez -  
:el ö ten  le ttü n k  a  házban. m ert 
az ira m  szüleinél la k tu n k , ra -  
/a k  ts 'n i kere tiü n k . Un a Iá iku l 
re ian  • m l t u m ,  Oeltyem k e r j j j -  
teltax. M onostorra m en tem  l e n 
hez. T izen k é t tv e t  ko rom ra  mar 
m eg tanu ltam  lázai, m osn t. taka
rítani. m arkot szedni. t  zooals 
m inaenjele  paraszti m u n ká t. A t—
<dá •  m a i n e m  napto  á llandóan, 
m unkában  ragyák. M lelő tt JőlZ} 
col na. a  gazt tg e tte m  a k é n b e n ^  

A konyhaoiztaű ta jan^ to k -to k

K e tkenyerdá . Tapóea. -<e- 
teráa. 3 n k ra n a t — derengnek  
fa i be nme ita ta i koránok 'zu a -  
helyet. — S zé k  m in d  1
la k  eoilaJe R anm yaban. O da j e f  
' • n k -  i r  dolgaenx. A llaho fn ile rr-  ■ 
hez m entem . m egkeértődőt* c -  ‘ 
aratna. T lren ket p e r  aratói. Ot 
hatig  a ra ttunk  a  K etltenyerdá* .

tünket Hm. Oa a
tuskán volt. m ert ta b o t- ( » S  em*t~ 
t ü n k  Xzr~ cm  
meou mare kivéd ik. A. kazünkn 

kotényO nkket. do 
to k á t ért. Z+ a m ik o r  tlo o -

rttoet *  S z  eotx  ex

Ml volt megr
Sxm rte< ~ tg *  m y a t  
m aguknak ; —•— Iir'iM* c*aJ»- »gt* touu

F ebruár tiz en n e n ye d lke  oo4f. 
péntek.  M ert egy ilyen  e ie m é n y t  
egy rgesz e leire  m eg jegyez  « * •

— Va. m ire  szárazra vergőd
tü n k  — /olytat*a a n e m  —  c*»- 
m m n ze a e k  vo ltu n k . d e  k iv á l
té i  h l em . M ert b e le ix zadh tn jt. n 
s za rv é n á l va ló  k ín loda tba . A z  
e lm erült Ind ik  o ttm a ra d t a  K o-  
polaban. H é t ahogy  k iem cK el- 
tilnk •  partra, kaptirm  m aaam  »  
házáig lá to ttam . G ónH gótt ra t-  
te m  « jui»va. I t t -o t t  m eg  rrtm - 
I a m/ott. M égse le tt  se m m i bajom . 
M ég r ta k  m eg se nathasodtam .

— Z i a k im e n te tt tzaroae  Hú-

— Arra, la tja  m á r nem  e m 
lékszem .

Tata n  " em  is m aradt hu ta . 
m im  a H em ingw ay nagy hala-  • 
nak.

— £ t  m l m a ra d t egy hoszrú. 
küzdelm e i eletbol?

— Ez a kiest szoba, ez  a  m ér
he te tlen  m agány.

Marx nén i m ost házőrző. T a n  
ugyan iá já t tanyá ja  a Sztgeir-i. 
d e  azt inkább  n gyereke t hasz
nálják. in t tö ltik  a  h e tve g ek tt.

— Tudta, há n y  e v e t voltnm .

Vám osérak: seguskoéve i 
hozat. Vadőrnek  /o g a d la k  IM- Ide 
az aram at. Mea+ nagy liz e té » ja n  1 
t ié r t. ha t e lm en t a párom  
rakat lő n i vadő*
rszsakénkem t uadészto  a  vkU a- 
k«L Egy »iőrá  bőr é rt k tlena  
gőt kMoott. H ét im lk o r  ebből 
n e n e g tr i lt  e g y  kis- p a n r  v e ttü n k  
rajtét l» ldet. arra é p íte t tü k  a* 
nrak  teg tlsegévei a h á za t. E zt. a 
h a tu n k a t sgumzar- irtö n tö t t*  a n s .  
a haboná vegén  pedl&- k t ia te k  
belóla berniadukat ,  a m t■ m s »  bem-i 
n e  volt. k é t  t e k é ^  renoete&  ao~ 

m tnd  en. mattd-

nm ikrw  v u rm m e h ettü n Je  a- /ia -j 
rankb*. cenk puszim  fn la b  vo ltak  
mar. K e zd h e ttü k  elölről.

.Vem kérdem , m aoátőI m ond
ja . m iniagy  őastegzéském :-

— Sokat n s ik t l lő i tü n k  da~ a
legnagyobb insegbem te  é h ez
tü n k  Fiatalabb k o ru n kb a n  volt 
sok  t n r m o i l i i / n a .  Icrvmaliseyt- 
pedke. krumpU paBriktts. k m m o  ■

i bögre rántást.cstnéltai 
e zt k e n tü k  ■ 
to ttu k  be a babot.

M intha, régül is «* m aradi 
volna, csupán ennyi, ez a  renge
teg  km m ptC  ram a isaL  £» «•»- 
nak  a nagy tza rv a sb ik á n a k  vaon  
tza rvastehennek  a h á ta t  Txtám  
nem  u  k erü lt belőle a z  a szta 
lukra . Vagy ha m agit, r m l t  k é t  ii 
e lm o tia  í z  idő.

114



9. sz. melléklet Helytörténeti idézetek bezdáni krónikákból az 
erdőgazdálkodással kapcsolatos eseményekről.

1. A z 1902. évben Bezdán nagyközség és volt mezőváros történelmi 
hagyományokon alapuló földbirtokosi tisztét és egyházi kegyúri (földe
súri) tisztségét az erdőkincstárt képviselő Apatini m. kir. Erdőhivatal 
látta el. Ennek az elkötelezettségnak az alapján (aminek a felújítása 1743. 
évben történt) a községi közmunkák (iskolák, városháza, templom) építési 
és fenntartási költségeit nagyrészt az erdőkincstár fedezte. Ezúttal a 
templom restaurálási költségeit is.

2. Bezdán lakossága évente rendszeresen népünnepélyt szokott ren
dezni a dunai révcsárda környéki kincstári erdőben. Egy ilyenről emlé
kezik meg a helyi krónikás, amit majálisként tartottak meg az önkéntes 
Tűzoltó Egyesület szervezésében, 1903 májusában. A majálison zeneka
rok, népi táncosok vonultak fel, és népi játékokkal, mulatságokkal szóra
koztatták a tömegesen megjelent helybelieket.

3. A z 1903. év nyárutóján II. Vilmos német császár dunai utazása 
alkalmával, két napon át -  Frigyes főherceg vendégeként -  Bezdánban a 
kincstári erdőgondnokság területén (és a szomszédos főhercegi vadász- 
területen) vadászva 1-1 kapitális szarvasbikát lőtt, és a vadászásra 
beidomított réti sasokat kapott ajándékba. A krónikás megjegyzi, hogy a 
Duna-parton nagyszámú ünneplő közönség hatalmas tapssal és ünnep
léssel fogadta a császári hajó odaérkezését.

4. 1910-ben meghalt a bezdáni születésű (1869) és illetőségű 
Schwartz Ottó matematika tanár és bölcsészeti oklevéllel rendelkező és 
doktorátust szerzett tudós, aki a Selmecbányái Bányászati és Erdészeti 
Akadémián volt közel negyven évig professzor. (Lásd dr. Balla: Bezdán 
története a kezdetektől 1914-ig c. könyv 231. o. és Érd. Lapok 1910. év 
302. o.)
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10. sz. melléklet. Szemelvény Hegedűs Antal: Bácskai és Bánáti 
jobbágylevelek című könyvéből (Fórum, 1984.), ami 69. tét. sz. 
alatt áll.

1. Kolut 1821. dec. 18. Fetter György -  a szántovai úriszékhez. 
Panaszt emel több bezdáni lakosra, mert nem akarják kifizetni a makkol- 
tatási díjat.

2. Tekintetes uraság széke! M ély alázatossággal esedezem a Tek. 
Uraság széke előtt e végett: alább megnevezett, hogy a koluti erdőben lévő 
makkoltatást e folyó esztendőben árendába vettem. Ugyanezen makkol- 
tatásra a bezdáni lakosok közül Horvát István úgy, hogy minden öreg 
darab sertésből 5 forintot fognak fizetni, azzal a feltétellel, hogy minden 
darabtól felét, azaz 2 Ft 50 krajcárt, midőn az erdőbe eresztetnek lefizes
sék, felét pedig Miklós napra, ...de midőn ez utóbbi felét fizetni kellett 
volna, különféle kifogással álltak elő... Melyre való nézve mély alázatos
sággal esedezem, méltóztassék oly kegyességgel hozzám viseltetni és 
(még) 346 forintot a makkoltatásért a fent nevezettek által megfizettet
ni... (Aláírás.)

(Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci, Backa Zupanija 1824. Spa- 
hijski sud nr. 137.) (Magyarul: ezen beadvány eredetije a „Sremski 
Karlovci" város Vajdasági Levéltárában 137/1824. év szám alatt 
van elhelyezve.)
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1. A z 1910. évi üzemtervi szábványkimutatások fejromtai az alábbi 
előírásokat tartalmazták, amelyek a bezdáni erdőgondnokságra is vonat
koztak:

a) Területkimutatásban: Királyi erdőhivatal, királyi erdőgondnokság; 
Erdőtag száma, erdőrészlet betűje; erdőterület; termékeny terület (ház, 
kert, szántó, legelő, egyéb terület); terméketlen terület; megjegyzés;

b) Részletes erdőleírás: évi hozamterület (kh); erdőtag, erdőrészlet; 
fatömeg; vágássorozat; termőhelyi viszonyok; a talaj és alapkőzet rövid 
jelzése (fekvés, hajlás és lejtszög), emelkedés, televényes talaj (nagyon, 
közepesen, kissé), homokos, friss agyagtalaj (mészkő, dolomit fölött); 
fanem (J, B, KsTstb.) elegyarány (0,1 0,2 stb.); kor (pl. 150 év); sűrűség 
(pl. 0,5); növedék (sarjerdőnél pl. évi 10 űrm.);

c) Faállomány (fő- és mellékállomány);fordulószak (amelyben kihasz
nálódik); fahasználatra sorra kerülő erdőrészlet; erdőhasználatok (rész
letes főhasználati terv); becsült fatömeg (tömörköbméterben); vágási 
fatömeg (szerfa, tűzifa).

(A fentiek bevezetésével alakultak ki Bezdán és a többi bácskai Duna 
menti erdőgazdálkodási egységek.)

2. Országos érvényű beszámolók témája az erdőigazgatóságoknál 
1912. évben:

a) A szabványkimutatások címeiben és rovataiban aa) Csemetekerti 
kimutatások; ab) Erdősítések (pl. elültettekl2 hektoliter kocsányos tölgy
makkot); ac) Erdőhasználatok (főhasználat) (tisztítási, gyérítési, vágás
terület fahasználat); ad) Mellékhaszonvételek (makkoltatás, erdei növé
nyek, gomba, kő, homok stb.); ae) Havasgazdasági legeltetések (nyilván
tartása, kezelése az erdőgazdaságokhoz tartoztak, pl. a Kárpátok, Diná- 
ri-hegység, Karszt); af) Ingatlan államvagyon nyilvántartásának ügyei 
(törzskönyvek, vízszabályozások, kincstárt érintő ügyek; közforgalmi 
utak és vasutak, birtokjogok, kegyúri terhek, munkástelepek, szolgalmak, 
természeti emlékek gondozása az erdőterületeken; Erzsébet királyné em
lékfái...)

3. A z országos erdészeti részleg (központ) 1882-ben már számos olyan 
általános erdőgazdálkodási útmutatót adott ki a Földművelésügyi M i
nisztérium keretében, ahol a fejlesztési iránymutatások az európai erdő

11. sz. melléklet. Országos levéltári anyagok a Duna menti
erdőgazdálkodásról.
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gazdálkodás színvonalát mutatták. Ez az országos erdőgazdasági szer
vezet egységében főleg az üzemtervi gazdálkodás hatékonyabbá válása 
tekintetében, a tartamosság általános megvalósítása, biztosítása szerepel 
a témák között, illetve ezekkel kapcsolatban az 1879. évi magyar erdőtör
vény végrehajtásának feladatai.

Ezekben az években alakul ki a korábbi közép-európai erdőgazdálko
dási egységek egyre megfelelőbb magyar változata. A bácskai, Duna 
menti erdős tájak központjává Apatinválik. Majd ebben a régióban 
Doroszló szerepel második helyen és rangban csak 3. lett a bezdáni 
erdőgazdálkodási egység. Ez azt is jelentette, hogy Apatin vált fokozato
san a vezetővé (erdőigazgatóság). Doroszló lett erdőhivatallá és Bezdán 
csak harmadrangú erdőgondnokság.

Ismerve e területek realitását, minden tekintetben (melyek messze 
múltra, jelenre és jövőre vonatkozóan is mérvadóak) ezek a gazdasági 
egységek nagyjában egyenlőeks ez is alakult kia 2. világháborúig, amikor 
mindhárom gazdasági egység egyenlő állami erdőhivatallá vált. A szak
mai központ viszont Szeged, illetve Újvidék lett. Bár ezeknek is 
megvolt a többféle negatív hatása (távolságok, erdőben szegény közpon
tok, más gazdasági tekintetben is számbajövősúlytalanság stb.). Minde
nesetre a 20. század vége felé kiderült, hogy a többoldalú erdőfunkcióság 
figyelembevételével Bezdánnak kellett volna első helyre, vezető szerephez 
jutnia. Ez a mai napig sem történt meg, mert az első világháborúig a 
német felfogás és érdekek érvényesülése juttatták Apatint, mint német 
várost vezetővé, később pedig a szláv politika érdemesítette Újvidéket 
olyannak, hogy erdőgazdasági szempontból is kb. az 1960. évig Újvi
dékhez tartozónak kell lenni Bezdánnak is. 1941-ben pedig ismét a 
Szegedi Erdőigazgatóság vezető szerepe magyar politikai súlypon- 
tiságot jelez, ami a sokoldalú mérlegelés tekintetében ugyancsak indoko
latlan volt. Végül is az országhatárok irrealitása lett a fő  szempont, az 
ehhez ismét társult szláv politikai és nemzetiségi arányok ingadozásával.

1990 után már egyértelműen a Bezdán melletti Monostori (szerbül 
Backi Monostor) sokac-délszláv nagyközség lett a Duna mint szerb-hor- 
vát határvonaltól keletre eső erdő- és vadgazdasági egységek (Bezdán, 
Apatin és Doroszló) legfontosabb gazdálkodási egysége és vezető szerepe. 
Ezt az egyéb hatósági intézkedések és fejlesztési feladatok realizálásai 
segítették elő a legnagyobb mértékben (posta, vasút, tartományi új 
müutak, víziutak, községmodemizálás, építkezések).
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4. A z Orsz. Levéltár budapesti iratanyagából az 1893. évi FM ikta- 
tókönyoében tárgyként szerepel a „bezdáni lakosok terhére beindított 
betábláztatási ügy a Bezdáni (állami) erdőgondnokság részéről"

Mivel itt semmi más adat nincs feltüntetve, maga az irat pedig nincs 
meg a levéltárban, ennek kiegészítéseként a következők szolgálnak: 

Különböző iratforrásokból ismert, hogy a bezdáni földművesek rend
szeresen béreltek erdőirtásos területeket mezőgazdasági előmüvelés cél
jából. A z akkori liberális gazdaságpolitika arra törekedett, hogy az ilyen 
földeket mielőbb mezőgazdasági művelésbe vegyék, így a művelési ágat 
is módosítsák.

A z átmeneti időben a bezdáni lakosok bérletdíj fizetési hátralékban 
voltak, s erre vonatkozhatott a tárgyi előterjesztés az erdőgondnokság 
részéről az érintettek terhére.
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12. sz. melléklet. Anonymus (1180 körül III. Béla király jegyző- 
je):Gesta Hungarorum... (A magyarok tettei) című krónikájából 
részlet, idézet 41. fejezet: Árpád előnyomulása. (Fordítás latin
ból, Pais D.)

„Eztán pedig Árpád vezér meg nemesei innen előnyomulva egészen 
Titelig mentek s addig meghódították a népet. Majd «... Szalánkemén 
réven át a Dunán

Innen pedig a bodrogi részekre tértek és a Vajas vize mellett ütöttek 
tábort. Ezen a vezér nagy földet adott lakosaival együtt Tasnak, Lél 
apjának, és nagybátyjának, Kölponynak, Botond apjának...

120



13. sz. melléklet. Idézetek a Bezdáni M. Kir. Erdőgondnokság 
gazdálkodási témáiról az Erdészeti Lapokból.

A z 1871. évi E. L. 65. oldalán: bácskai kincstári erdőkben jelentős 
gubacstermést értékesítenek.

Bácskában 30 000 hold kocsányos tölgy és cser erdő van.
A tavaszi hideg a hernyókat elpusztította az erdőben (Láng G.).
1873. év i E. L.; A m. kir. pénzügyminiszter Tischler V. m. kir. 

faraktártisztet a zombori jászáig, kerületébe erdésszé nevezte ki.
A 479. oldalon: a bácsi feketefenyő erdő 22 éves korában 514 köbláb 

folyónövedéket produkált és 260 köbláb átlagnövedéket holdanként. 
Ugyanott egy akácosban 26 éves korban 993 fatörzset találnak holdan
ként. Itt a talaj csekély televényrétegü kötött agyag, helyenként szikes, a 
Dunától 3 mérföldnyire. Fafajai: Cs. helyenként Gy., mely felújítás után 
sarjerdő és gyomfa.

1874. évi E. L., 678. oldal: Faeladási hirdetmény: Bezdán-Monostor- 
szeg köv. évi vágási osztagban 10 holdnyi T és Cs vágásérett faállomány 
1743 Ft áron licitálásra kerül Kozorán az erdészlak irodájában. Ugyan
csak a baracskai llimánban 65 hold nyár és fű z kikiáltási ára 6954 Ft. A  
becsáron felüli árajánlat után átadható, 10% bánatpénz, zárt borítékos 
50 kor. bélyeggel. Olvasható szám- és betűs ajánlat az árverésig átadan
dó. Egyéb feltétel Doroszlón. 1874. XI.

A fentiekből kitűnik, hogy a Duna menti kincstári erdőkben 
már olyan, szakmailag helytálló, szervezett erdészetek és erdé
szek által vezetett gazdálkodás folyt, amely európai színvonalú 
volt.

Mivel a vágás csak területben volt meghirdetve, egy becsült, 
forintban kifejezett érték leragasztott borítékban, hivatalosan ke
zelt, felülbélyegezett ajánlat, előírt formaságok szerint és bánat
pénzzel. Ebből nem derült ki, hogy mennyi a lábon álló, becsült, 
tövön eladott fa tőára, de hozzávetőleges számok ismeretében 
kiszámítható volt. (Erre utal a hirdetmény, hogy részletes feltéte
lek a m. kir. erdőhivatalnál, erdőgondnokságnál és erdészeteknél 
megtudhatók voltak.)

A z 1874. évi E rdészeti Lapok januári számának 14. oldalán hirdet
mény: 44 font súlyú, 4939 átlagszámot tartalmazó vetőmakk eladó.
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A z 531. oldalon (tájékoztató cikk szerint): Megszűnnek a jószág
igazgatóságok. A z erdészet szervezeti felállása: M. kir. főerdőhivatalok 
(így pl. Apatinban); M. kir. erdőhivatal (pl. Doroszlón); m. kir. Erdő
gondnokság (pl. Bezdánban).

131. oldalon: A doroszlói erdőhivatal raktárán 2850 öl tűzifa van 16 
953 Ft értékben. -  Kitermelendő még 2278 szabályöl tűzifa és 277 öl 
épülelfa. (Ez a fatömeg tövön adatik el!)

A  496. oldalon Krivácsi Elek kir. főerdész írja Doroszlóról (egy tanul
mányban), hogy a bácskai erdőben Ocneria dispar = Gyapjas pille 
hernyói pusztítják a fák levélzetét. (Ezek a bezdáni erdőkben még makk
termést is tönkretették, akárcsak 1874-ben, amikor az aszály is nagy 
károkat okozott az erdősítésekben.)

A z  548. oldalon írja a doroszlói erdőhivatalból HERMÁN OTTÓ 
természettudós, hogy a hemyópusztításokon felül a károkat még a késői 
fagy is fokozta.

A z apatini erdőkben pedig a Cnetocampa processionea hemyósereg 
pusztított. (A hernyók szőreinek érintése bőrviszketegséget okoz.)

122



14. sz. melléklet. A Doroszlói M. Kir. Erdőhivatal irataiból.
14/1. Pénzbeszállítási jegyzék.
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14. sz. melléklet. A Doroszlói M. Kir. Erdólúvatal irataiból.
14/2. Kifizetési jegy.
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14. sz. melléklet. A Doroszlói M. Kir. Erdólúvatal irataiból.
14/3. Bizonylat legelő' bérleti díj befizetéséről.
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14. sz. melléklet. A Doroszlói M. Kir. Erdőhivatal irataiból.
14/4. Fizetési jegyzék.
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14. sz. melléklet. A Doroszlói M. Kir. Erdólűvatal irataiból.
14/4. Fizetési jegyzék/folytatás.
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14. sz. melléklet. A Doroszlói M. Kir. ErdóTúvatal irataiból.
14/5. MÁV-bizonylat tűzifa-szállításról.
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14. sz. melléklet. A Doroszlói M. Kir. Erdőhivatal irataiból.
14/6. Anyagszámadási bizonylat kincstári fatelepnek szállított 
tűzifáról.
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14. sz. melléklet. A Doroszlói M. Kir. ErdóTiivatal irataiból.
14/7. Befizetési bizonylat 1944. szeptemberi bevételekről.
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15. sz. melléklet. A „Jelen" Szarvastenyésztési Igazgatóság ve
zérigazgatójának levele és fényképei a magyar-jugoszláv közös 
vadgazdálkodási tárgyalásokról.

S r a fr a d .__________________  13 5

D r a ^ i  d r i z a  i n á a n j e r u ,

n v a la  V*au na i a r t i  Scoju s t e  tai p o s i a i i .  i ' i  s v i  3e r ado  secamo 
l e o o g  o r i j e t r a  leojeg suo icod Vas i x a l i ,  i a o  i  ugodno p ro v e d e a i i i  ono ae  — 
ic o l i^ o  d a n a .

0 vám a poseono amo r a z ^ o v a r a i i  í  b i l o  nam j e  í a o  sco  s c o  Vas i  
s ú v i s e  a n g a z o v a l i

'Tadau:o se  da  cetno se u s i tc ro  v t d j e c i ,  29* IV . ae c u  c o c i  d c c i ,  
aa^i z a u z e t  p o s l o v i a a ,  a p o r e d  o s c a i o g  v e r u j e a  da cecio s v í  us!<cro se  aa c :  
a  J u g o s l a v i j i  í  o s r e a u  m o c i  g o v c r i t i .

5rdacn.o pozc ravLS e  sve d r - ^ o v e .
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16. sz. m elléklet. A „Jelen" Szarvastenyésztési Igazgatóság 
egyik vezetó'jének levele szakmai tapasztalatcseréről, nyárfa
vetőmag szállításáról és egyebekről, 1956-ban.
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Szemelvények Debrecen város 
erdotörténetébol*

Dr. Szemerédy Miklós

Mielőtt az erdőkről szólnék, engedjék meg a jelenlévők, hogy 
a nagymúltú város történelmi leltárának egy szeletét ismertes
sem. Az értékteremtő és hagyományőrző ősi magyar város a 
megmaradásért folytatott évszázados küzdelme során nagyon 
sok jelzőt kapott. A kálvinista Róma, a maradandóság városa, a 
szabadság őrvárosa, rebellis város, legmagyarabb város, és végül 
cívis város jelzővel illették. Egy holland utazótól a Napba öltözött 
város címet kapta, mert a Nap zavartalanul vonhatta be arany 
sugaraival. Az erdőnagybirtokos besorolást Bedő Albertnek kö
szönheti.

Évszázadok során így különböztették meg, míg a városra leg
jellemzőbb, a megmaradás vágyát és szándékát kifejező főnix 
madarat a város címerébe helyezték. Azt a madarat, mely az 
egyiptomi mitológia szerint félezer évenként elégeti magát, de 
hamvaiból megifjodottan újjáéled. Ennek szelleme tartotta élet
ben a várost számtalan tűzvész és sarcoltatás, belviszály és szo- 
rongattatás idején. Debrecen évszázadokon át megmaradt a kál
vinista hitben, ezáltal vált a „magyar vallás" fellegvárává, a kál
vinista Rómává.

Ha azt vizsgáljuk, hogy ebben az alföldi városban hogyan 
alakult ki az erdőhöz való töretlen ragaszkodás, akkor is a törté
nelmet kell segítségül hívnunk. Debrecent számtalanszor pusztí
totta tűz. Azt, hogy újra és újra felépülhetett, főként erdőbirtoka
inak köszönhette, a föld, a fa és a nád mindig rendelkezésre állt. 
Az épületfát mindenkor a város erdei biztosították. A rászorulók
nak később nemcsak a faanyagot, de még a téglát is ingyen adták.

* Elhangzott az 1995. május 25-én, Püspökladányban tartott szak
osztályülésen.
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Az erdőhöz való ragaszkodást tovább fokozta az önálló, bizo
nyos fokig független élethez való vonzódás. A város ezt erős 
gazdasági erejére támaszkodva kívánta elérni. Gazdasági háttér 
nélkül -  minden korban -  a függetlenségről álmodozni sem lehe
tett. Debrecen gazdaságát főként a korlátlan számú lábasállat 
tartására alapozta. Az óriási hortobágyi legelő a nyári, az erdős 
puszta a téli legeltetést biztosította. A történelem viharai során 
ebből fizették a sarcot, a váltságdíjat, és volt honnan újra és újra 
felépíteni -  hamvaiból feltámasztani -  a porig felégetett várost. 
Az évszázadok során a város és lakossága így került közel erdei
hez és annak javaihoz. Az egymásrautaltságból a történelem egy
másba fonta a szeretet és ragaszkodás gyökereit. Ez magyarázza, 
hogy Debrecen összenőtt erdeivel, millió szállal kötődött és kötő
dik ma is erdeihez.

A nagy mezőgazdasági város 160 000 holdas területéből közel 
45 000 kh volt az erdőterület. Ebből 18 000 kh kaszálóbirtok az 
erdőtestekbe ékelődött.

Dr. Bedő Albert az 1885-ben kiadott „A Magyar Állam erdősége
inek gazdasági és kereskedelmi leírása" című, történelmi értékű 
összeállításából ismerjük, hogy a múlt század végén 12 magyar 
város rendelkezett 20 000 kh feletti erdőnagybirtokkal. Ezek: Deb
recen, Sopron, Rózsahegy, Körmöcbánya, Besztercebánya, Kassa, 
Igló, Lőcse, Gyergyószentmiklós, Brassó, Bereck, Szabadka. Kö
zépbirtokos város 13 volt, melyek 5000 kh feletti erdőterülettel 
rendelkeztek. Ezek: Kecskemét, Szeged, Bártfa, Dobsina, Korpo- 
na, Breznóbánya, Göllnicbánya, Munkács, Szatmárnémeti, Kéz- 
divásárhely, Felsőbánya, Szászváros és Segesvár.

Trianon után a 25 jelentős erdőbirtokkal rendelkező városból 
négy maradt. Sopron az Erdészeti Akadémia közreműködésével 
maradt határon belül, az Alföldön az erdőnagybirtokos Debrecen 
és a középbirtokos Kecskemét és Szeged maradt a magyar állam 
keretében.

Debrecen erdőbirtokainak kisebb része királyi adományként 
jutott a város tulajdonába. Zsigmond király ugyanis 1405-ben 
Debrecen város polgárainak, a cíviseknek és a hospeseknek (az 
Árpád-házi királyok alatt nálunk letelepedett, iparral és kereske
delemmel foglalkozó idegeneknek, vendégeknek) adományozta 
a Nagyerdőt, Apafáját és Nagycserét.
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A város 1450-től a Hunyadi család birtoka, akik tiszteletben 
tartják Zsigmond király adománylevelét. Szilágyi Erzsébet a mai 
Vár utca sarkán épített várkastélyban, Castellumnak nevezett 
földesúri kúriában lakott. Uradalmi tisztjei innen irányították az 
uradalom több mint félszáz falujának és mezővárosának -  köztük 
az erdőknek -  az igazgatását.

A későbbi uralkodók közül 1569-ben János Zsigmond király 
oklevélben erősítette meg, hogy a Nagyerdő és az Apafai-erdő a 
debreceni bírák felügyelete alatt áll. Báthori Zsigmond erdélyi 
fejedelem 1583-ban új adománylevéllel a Nagyerdő Apafája nevű 
erdőségeket és a Máta nevű földet az ősi joggyakorlatnak megfe
lelően a debreceni polgároknak adta.

A török időkben a város három felé adózott. Ezt az erőn felüli 
gazdasági erejét kalmárainak, tőzséreinek (marhakereskedők) és 
a módos középrétegét alkotó céhes mestereinek köszönhette. Ezt 
a viszonylagos jólétet a XVII. századvégi török-tatár és a császári 
sarcolók, sőt Thököly felkelői is fosztogatásaikkal megtörték.

Az 1669. évben Lipót király a Diploma Leopoldinumban erő
sítette meg Debrecen korábban szerzett kiváltságait, sőt a követ
kező indoklással Debrecent „...ellenségek fenyegetései és sarcol- 
tatásai között sokféleképpen és milliókra menő adózások, emberi 
fogalmat meghaladó szolgálatok által teljesített hűsége és szerzett 
érdemei jutalmául" szabad királyi várossá emelte. A kiváltságle
velet csak az 1715. évi Országgyűlés erősítette meg. Addig Deb
recenre is megpróbáltatásokat hozó évtizedek következtek. A 
város II. Rákóczi Ferenc fejedelem hűségére esküdött, és a szabad
ságharcnak egyik fő gazdasági támasza lett. Kenyérrel, liszttel, 
vágómarhával, szénával és abrakkal, valamint fegyverrel és ruhá
zattal látta el Rákóczi hadait. Szolgálataiért nagy árat fizetett 
Debrecen. Az 1711-es szatmári békekötésig a császári csapatok 
négyszer fosztották ki a várost.

Közben, 1709-ben az országban dúló pestis Debrecent is elérte. 
Másfél év alatt közel 2000 polgár halt meg. A Nagyerdő régi 
térképein a mai BIOGÁL Gyógyszergyár helyén és az út másik 
oldalán lévő sportpályán -  mely helyén korábban rakodó volt -  a 
Hadházi piac megnevezés található. A piac a pestisjárvány idején 
itt működött, mivel a falusi termelők nem voltak hajlandók a
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járvány idején a városba bemenni. A hadháziak ezen téren árulták 
terményeiket, innen az elnevezés.

A Nagyerdő 1745 után készült térképein az erdőséget földsánc- 
szerű árok veszi körül. Az árkok a határok pontos kijelölése 
mellett az erdők megvédését célozták. A kiárkoltatást kezdetben 
az erdőcsőszök napszámosokkal végeztették, később a „hóstáti- 
ak" köteles munkanapjait fordították e célra.

Az 1745. évi tanácsi határozatok között a következő található: 
„A Nagyerdő hogy jobban conserváltassék árokkal kellen körül
venni." Egy bizottságot is kiküldenek, mely felméri és 6940 ölben 
határozza meg a felárkolandó területet. 1761-ben újra árkolják a 
Nagyerdőt, az árkokat kibővítik felül 1 öl, alul két láb szélességű
re, és öt láb mélységűre. Az árkolás ellen a helytartótanács is szót 
emel, mivel az egyik Szabolcs felé haladó közutat is elzárták. 
Végül Pozsony jóváhagyásával sikerült az elkerülő közutat -  a 
mai 4-es főút elődjét -  az erdőn kívülre helyezni. Az árokból 
kikerülő földet az erdő felé dobták, mely így egy kisebb sáncot 
képezett. 1777-ben az Apafáját árkolták körül, majd a város összes 
erdőbirtoka sorra került.

A városvédő földsánchoz hasonlóan a Nagyerdőbe is csak a 
kapukon keresztül lehetett szekérrel bejutni. Az északi bejárást a 
pallagi kapu, a délit a nagyerdei kapu biztosította. Itt a sorompó 
mellett volt egy ajtó is, melyet parkajtónak hívtak. E mellett a helyi 
vasút sínpárja a mai csónakázó tóig szállította a kirándulókat.

A mai Simonyi út és a Nagyerdei körút sarkán állt a 3. sz. 
erdőőri lak, mellette a faraktár. Az Erdőmesteri Hivatal, egyben 
az erdőmesteri lakás épületeiben ma óvoda működik.

A Nagyerdei körút szakaszán -  melyet akkor Erdősornak hív
tak -  még állt egy 4-es számú erdőőri lak, melynek a helye a 
Kardos utcával szemben még ma is megtalálható.

A faraktár keleti részén az 1910-es években faiskola működött.
Az Oláh Gábor utca felől volt a városi kertész lakása. A kerté

szet mellett az Erdősoron katonai teniszpályák sorakoztak.
Az Oláh Gábor utcán -  a mai jégpálya vonalától északkeleti 

irányba -  húzódott egy 15,8 kh területű közös honvéd kis céllö- 
vőtér.
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Ezzel párhuzamosan a mai DVSC labdarúgópályától, a Közte
metőn, sőt a jelenlegi villanypásztán túl ért véget az ún. „nagy 
céllövő", mely területileg 37,8 holdat foglalt el. Innen 1926-ban 
telepítették át Apafára. Acsászári és magyar királyi közös honvéd 
katonaság által használt lőterekért a kincstár jogelismerési díj 
címén 2 db aranyat (= 8 Ft) fizetett. Ezt a bérleti díjat a kincstár a 
terméketlenségre ítélt területekért, továbbá a két lőteret körbefogó 
(nem vágható) védőerdők fenntartásáért fizette.

Visszatérve a parkajtóhoz, a város felőli nagyerdei kapu mellett 
állt egy kis őrház, melyet „cédulaház"-ként említ az 1885-ben 
Török Gábor erdőmester által készített „Első rendszeres gazdasági 
üzemterv" A facédulát (bárcát) ugyanis itt kellett leadni a fuvaro
soknak. Ez alól nem volt kivétel, még a város fogatainak is köte
lező volt.

Az ősi szolgalmi jog alapján ingyen és házhoz szállítva járt a 
tűzifa a háztulajdonosoknak, a tisztviselőknek, a városi irodák
nak és üzemeknek, iskoláknak, továbbá az egyházak, lelkészek, 
kórházak részére. Debrecen város fakompetenciája még 1920-ban 
is 35 000 m3 tűzifa volt. E mellett a szegényebb sorsú lakosságnak 
november 1-je és március 18-a között régebbi idők óta hatóságilag 
engedélyezett joga volt, hogy hetente kétszer, szerdán és szomba
ton „hátalhatott", azaz egy-egy hát tördelt fát hazavihetett. (Mun
kácsy Mihály „Rőzseszedő asszony" c. képe emlékezik rá.) A 
fahátalás ellenőrzése -  szó szerinti idézet a Török Gábor 1885-ös 
üzemtervéből -  „oly módon szabályoztatik, hogy a kapunál lévő 
felügyelő erdőőr által bebocsátandók jeggyel láttatnak el, s egy
szersmind a gallyszedés a védszemélyzet által kijelölt helyen 
engedtetik meg.

A jegykiadás a következő módon a leghelyesebb: minden be
menő kap egyszer s mindenkorra egy állandó sorszámmal ellátott 
szegletes bádog jegyet, e mellett a neve és lakása egy könyvbe 
beiratik, ezenkívül minden bemenetel alkalmával az állandó jegy 
előmutatása mellett kap egy szintén ugyanazon sorszámmal ellá
tott kerek jegyet, mely kerek jegy kimenetel alkalmával a kapus 
erdőőrnek visszaadatik, ezáltal az árkon való bemenetel meg lesz 
akadályozva és az erdőn való ellenőrzés is meg lesz könnyítve." 
Bárca nélkül a sorompón csak a madár közlekedhetett.
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A Debrecen városi erdőkről, közte a legjelentősebbről, a Nagy
erdőről hosszan lehetne beszélni, ezért csak erdészettörténeti 
szempontból egy-egy fontos, a köztudatban nem pontosan ismert 
tevékenységről szólok.

A korábban említett Török Gábor 1885-ös üzemtervéből idé
zem: a Nagyerdő „eddig egy üzemosztályban kezeltetett; -  tekin
tetbe véve azon körülményt, hogy a Nagyerdő város felé eső része 
egyfelől (a keleti oldal) katonai céllövő, másfelől a közönség 
üdülő helyéül szolgál, s jövőre is úgy fog szolgálni, külön üzem
osztályba sorolása szükségeltetik" Tehát már akkor parkerdő 
volt... Az 1819-ben Debrecen Tanácsa által kiadott „A Nagyerdő és 
más erdőségek gazdálkodását szabályozó Erdészeti utasítás" díszkert
ként (parkerdőként) említi.

1820-22 között Simonyi József óbester, a Hessen-Hamburg 
ezred parancsnoka telepíti huszárjaival a Nagyerdőbe kivezető, 
róla elnevezett úton a kettős akácfasort. Több mint valószínű, 
hogy ez az akácfasor, illetve sarjai 110 évig éltek, mivel 1930. 
december 14-én határozatot hoz a városi közgyűlés a Simonyi úti 
akácfák kivágására és helyettük hársfasor ültetésére.

Az 1824-26-os évek között felépül a Nagyerdei Fürdőház épü
lete.

Más források szerint a Nagyerdő parkszerű kialakítását új fajok 
telepítésével az 1860-as években alakuló Emlékkert Társulat szor
galmazására kezdték. Amiről viszont nem olvashatunk sehol, de 
a levéltárban megtalálható, az a Török Gábor által készített és 
1885. április 7-én dátumozott térkép, mely „Debrecen Szabad Kirá
lyi Város Nagyerdei Fürdő kertjének rendezési tervezetét" tartalmazza. 
Ez az első parkerdő-fejlesztési terv, mely megelőzte korát.

A parkerdő-fejlesztést szorgalmazó társadalmi szervezetről, az 
Emlékkert Társulatról több forrás említést tesz, de arról az erdő
mesterről, aki a rendezési-fejlesztési tervezetet elkészítette, és 
akinek irányításával azt 1915-ig kezelték az erdészek, nem olvas
hatunk. A történelmi hűség viszont azt diktálja, hogy legalább az 
erdészutódok tisztelegjenek az elődeik emlékművének is tekint
hető alkotás előtt.

1896-ban, a millenniumi ünnepségek keretében május 16-án 
Debrecenben, a Nagyerdőben általános népünnepélyt rendeztek.
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1911. február 3-án Debrecen város Törvényhatósági Bizottsága 
a Nagyerdőből 574 kh-at hivatalosan parkerdőnek nyilvánított, 
míg a Nagyerdő 1782 kh területét „vad-erdő"-nek (kitermelésre 
használható) erdőnek tekinti. Apark- és vaderdő együttes területe 
1911-ben már csak 2256 kh. Török Gábor első üzemterveiben 
(Apafával együtt) még 2356 kh szerepel. Tehát 26 év alatt minden 
szeretete ellenére 100 holdat „nyelt el" a város zöldterületi közin
tézmények céljára. Szerencsére „étvágyát" azért mérsékelte, mert 
az 1885. évi Nagyerdő Aés B üzemosztályú 1175 ha-os területéből 
(tehát Apafa nélkül) 110 év múlva, 1995-ben 1081 ha az üzemter
vezéssel érintett terület. így csak 94 ha a csökkenés.

Az 1973-ban, a Debreceni Tervező Vállalat által készített Nagy
erdő Fejlesztési Terv 54 ha zöldterületi intézményterületet (Stadion, 
sportpályák, Vidámpark, kemping, Kossuth Lajos Tudomány- 
egyetem Botanikus Kertje), 76 ha egyetemi (oktatási és egész
ségügyi intézmények: KLTE, DOTE, Tüdőszanatórium stb.) intéz
ményterületet, 53 ha köztemetőt, 11 ha egyéb intézményi, 12 ha 
ipari (BIOGAL, Vízmű-géptelep, TV-relé) célra igénybe vett terü
letet talál. Ez összesen 205 hektárt tesz ki.

Ez a felsorolt 205 ha csökkenés azért nem jelentkezik, mert a 
múlt századi Nagyerdő területéhez csatlakozó szántó és legelő 
területek telepítésével, pl. északon 9 ha-os szántó, keleten a 4-es 
út és az erdő közötti 24 ha-os legelő terület, délen a Lilla-telep, 
nyugaton a Lóversenytér egy részének beerdősítése a csökkenést 
mérsékelte.

A Nagyerdő területi csökkenésének nyomon követésénél érde
kes támpontot jelenthet két levéltári adat:

1. Bittérmann Nándor 1933-ban a Nagyerdőről készített térké
pe és leltárszerű törzskönyve. Eszerint a Nagyerdő vaderdei része 
park nélkül 1146 ha volt.

2. Az a jegyzőkönyv, mely a Földművelésügyi Minisztérium 
1947. május 3-án kelt rendelete alapján a Debreceni Parkerdő 
Városi Tanácsnak történő átadás-átvételéről szól. Az Erdőigazga
tóság részéről az átadó Horváth Arvéd főerdőtanácsos és Lakatos 
Tibor főerdőmémök, az átvevő pedig Pohl Ferenc kertészeti főfel
ügyelő.
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Érdekes az átadott terület határa: a Nagyerdei körúton a Simo
nyi úttól, Hadházi út, továbbá a Hungária körúton (ma Móricz 
Zsigmond körút) az Auguszta Szanatóriumig, innen a Csemete
kert felé vivő erdei nyiladék, a Lóversenytér határáig, Kartács u., 
Dóczy J. u., Nagyerdei körút által bezárt terület. E körbezárt 
területből az Állami Erdőigazgatóságé marad a Kartács utcai 
faraktár 5 kh területtel, továbbá a faraktárt a Csemetekerttel 
összekötő út és a Nagyerdő 12. sz. ingatlan a 4 kh 1339 négyszögöl 
hozzá tartozó területtel. A felsorolt területek nélkül átadásra ke
rült 475,3 kh, azaz 273,5 ha.

Az Erdőigazgatóság képviselői kifejtik, hogy az erdőgazdasági 
üzemtervek ezzel szemben már csak 337,8 kh, azaz 194,4 ha 
területet tartalmaznak, mivel korábban 79,1 ha területet már 
igénybe vett a város. A közel 80 ha-os különbözetet az egyetem, 
klinikák, botanikus kert, strandfürdő, stadion, városi villák, pol
gári- és katonai lőterek, városi kertészet, egyéb sport, játszóterek, 
közutak..., tehát közterületek céljaira igénybe vett területek adják.

Debrecen törvényhatósági bizottsága 1927-ben az autókat és 
motorokat kitiltja a Nagyerdőből.

Debrecen Szabad Királyi Város további erdőbirtokait, a sóvas- 
kúti-, halápi-, bánki-, paci-, fancsikai-, monostori-, guthi- és ohati 
erdeit, továbbá az egyéb erdős pusztákat, Adonyt (a mai Nyíra- 
dony), Radványpusztát (a mai Aradvány) és Buzitát zálogos bir
tokként, hosszú idő alatt szerezték meg polgárai a város részére.

Először 1745-ben Mária Terézia fizettetett 640 000 pengőt a 
zálogjogért, majd 1820-ban 635 585 pengőt és 38 háromnyolcad 
garast kellett fizetni a zálogos birtok további 30 évi használati 
jogáért. Mivel a városnak akkor sem volt pénze, az adózó polgár
ság, a ház- és tanyabirtokosok fizették ki a megváltást, amiért a 
város alzálogba adta nekik.

Az újabb birtoklási határidő 1850-ben lejárt. A városnak az 
1848/49-es szabadságharcban vállalt szerepe miatt a kincstár fel
m ondta a zálogbirtoklást, és hallani sem akart arról, hogy a rebel
lis település kezében hagyja birtokait. Debrecen lakossága kétség- 
beesésében Ferenc Józsefhez fordult. Csorba János, akkori polgár- 
mester nagyszámú küldöttséget vezetett az uralkodóhoz, kérve 
tőle, hogy adják át örök tulajdonul a város gazdasági életében
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olyan fontos erdős pusztarészeket. Az uralkodó 419 000 pengő 
forint befizetése ellenében hozzájárult az örök tulajdonjoghoz. Ezt 
ismételten a cívis polgárság fizette ki, melynek fejében a Debre
cenben házzal bíró birtokosok részére a telekkönyvben bejegyez
ték a legeltetési és a kaszálást biztosító szolgalmi jogot.

Az elmondottakból kiviláglik, hogy a város erdőbirtokait való
jában cívis polgárai vásárolták meg. Ezért őrizték mint sajátjukat 
oroszlánként, ha bitorlók jelentkeztek a láthatáron.

A németesítő abszolutizmus (önkényuralom) éveiben a város 
a passzív ellenállást, a kamara rendeleteinek látszólagos teljesíté
sét és az elodázás politikáját választotta. Jó példa az erdészet- 
inspectori rendeletek elszabotálása.

Ismertetek egy-egy epizódot annak bemutatására, hogy a város 
mi mindenre vállalkozott, ha az erdeiről volt szó. II. József 1817- 
ben ideért erdészeti vonatkozású rendeletei -  melyek a nemes 
város magisztrátusának a jogait kurtították -  a törvényhatóság 
részéről komoly ellenállásra találtak. Előbb visszaküldözték a 
kamara német nyelvű utasításait, majd „ad acta", azaz véglegesen 
félre, az irattárba helyezték. Miután a megparancsolt jelentések 
felküldése sorozatosan elmaradt, 13 év múlva, 1830-ban bizottsá
got küld a kamara a debreceni magisztrátus nyakára. Ezek meg
találják az erdők ügyében érkezett, 1817-ből való rendelkezéseket, 
és a hozzá mellékelt mintát is. Erről az eseményről Debrecen 
főbírája a hites öreg emberekből álló Nagy Tanácsnak emígyen 
számol be: „Egy német nyelven készült és sok részben erre a 
városra nem is alkalmazható mustra Jegyzés az egész."

A kamara a főerdőinspektorság (felügyelőség) felállításával 
egyre többször avatkozott be a város erdészeti ügyeibe. Ez ellen 
a város terjedelmes feliratokban védekezve fejtette ki álláspontját, 
de még felsőbb folyamodványokat is szerkesztett. Egy ilyen, 
1829-ből származó beadványból idézek: ...a Nemes város és 
polgárának az a sérelme adódott elő, mely szerint a Ház Törvényei 
által is meg erősített szabados haszonvételben meg akadályoztat
nak, s attól meg foszttatnak. A város törvények által meg határo
zott és meg erősített constitucionális (alkotmányos) szabadsága 
megszorítódik és privilegiális (kiváltságos) Jussában csonkulást 
kényteleníttetik szenvedni."
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Mikor ezek a beadványok hatástalanok maradtak, a mind erő
teljesebb jelentkező felsőbb beavatkozások ellen a reform
országgyűlésekre jelentette be gravamenjeit. (így nevezték az 
1848 előtti alkotmány és törvényellenes jogsérelmeket.) Az 1825 
és 1844 között megtartott országgyűléseken számtalanszor szere
pel Debrecen erdőgazdálkodása. A város ezen intézkedésekben 
kétirányú sérelmet érzett. Először, mert szabadság- és tulajdonjo
gát korlátozták, másodszor a rájuk küldött erdőinspektor költsé
gei teljesen, a temesvári főerdőinspektor költségei részben a pénz
tár kiadásait tetemesen növelték.

A város körömszakadtáig harcolt erdőtulajdonosi jogaiért, 
mígnem a regnicolaris deputació (az országgyűlés mindkét házá
nak tagjaiból választott bizottság) 1826 februárjában a következő 
jegyzőkönyvi megállapítással szolgáltatott igazságot: „A Nemes 
Város Erdeire mindenkor különös és fő gondja volt a Magistra- 
tusnak és Communitasnak minek után azokat nagy summákon 
Puszta és csak ligetes formájukban megszerezte, takarékos és 
mérsékelt költségbe került manipuláltatása által virágzó és hasz
navehető állapotba tette."

A szabad királyi város nemcsak javait, hanem magyarságát is 
keményen védelmezte. A Gazdasági Akadémia elődjét tervezik 
felépíteni „Gazdászati 's Erdőszeti Kerületi Képezde" néven. A 
város e célra földterületet adományoz, de kiköti, hogy az intézet
ben a tanítási nyelv csakis magyar lehet. Ellenkező esetben a 
tanoda részére adományozott föld azonnal visszaszáll a városra.

„A regnicolaris deputáció által megállapított virágzó és hasz
navehető" erdőgazdálkodást az első világháború, majd az azt 
követő román megszállás nagyon megrázta. Később itt járt, tette
iben rokon testvéreikhez hasonlóan csak azt vittek el, amit értek. 
Bodor Ferenc, a későbbi állami Erdőhivatal igazgatója így írt erről 
az időszakról. „A várost katasztrofális faínség fenyegette, melyet 
a VIS MAJOR (bolsevizmus és román katonai megszállás) idézett 
elő. Ez főleg akkor vált elviselhetetlenné, amikor az Erdőmesteri 
Hivatal lovait elrekvirálták, a város fakompetenciáját őrző faló- 
gert kiürítették. Ennek tetejébe a tarlasztásra (véghasználatra) 
alkalmas erdők a várostól oláh vámvonallal elszakíttattak, a vas
utak lefoglaltattak és a más megyékből való fabehozatal elé is a
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román megszállás leküzdhetetlen akadályokat gördített. Áldásos 
közreműködésük révén a lakosság 5080 kh erdő levágására kény
szerült."

Ebben az időben az Erdőmesteri Hivatal 24 490 kh városi erdőt 
kezelt. A 20 százalékot meghaladó pusztavágás bizony nem volt 
kis feladat.

Debrecen még a huszadik század első felében is a rá jellemző 
zárt formát élte, mely a középkortól kezdve a város életére any- 
nyira jellemző volt. Szabadságjogait és viszonylagos függetlensé
gét kiegyensúlyozott -  viszonylag gazdag -  gazdasági állapotára 
alapozta. Az eddigi gazdasági szilárdságát tépázta meg az első 
világháború. Ekkor vetődött fel először, hogy a város az igen 
kevés jövedelmet hozó pusztabirtokait eladja. Az Erdőspuszta 
elődjéről van szó. Helyette a Máramarosban kívántak erdőbirto
kot venni, a fát a Tiszán Polgárig leúsztatni és Debrecenbe fuva
rozni. A szakférfiakkal kiegészített vegyes bizottság hiába terjesz
tette elő az eladásra vonatkozó javaslatát, azt már a bizottsági 
közgyűlés elutasította. Az erdőtulajdonról nem voltak hajlandók 
lemondani, inkább -  szerintük a kevésbé rosszat -  az államerdé
szeti kezelést választották.

Rendkívül tanulságos az az összeállítás, melyet „Tanulmányok 
Debrecen Szabad Károlyi Város homoki erdőinek hasznosabb értékesíté
séről" címmel, dr. Magoss György tiszti főügyész vezetésével a 
város anyagi ügyeinek rendezésére alakult vegyes bizottság 1916- 
ban állított össze.

Ez a vegyes bizottság 1917 február 10-i ülésén tanulmány 
tárgyává tette, hogy miképpen volna megszüntethető az a tartha
tatlan állapot, hogy a város kb. 36 000 hold területű erdősége 
csekély jövedelmet hoz.

A három előterjesztés címe: „A városi erdők jövőbeni fenn-, 
vagy fenn nem tartása, a mostani erdők eladása, helyette esetleg 
a hegyvidéken megfelelő erdőségek szerzése tárgyában."

A három szakvéleményt adó férfiú: Matusovits Péter királyi 
erdőfelügyelő, Csatári Szűts Kálmán helyettes erdőmester, Gru- 
ner Lipót tanácsnok.

Idézem dr. Magoss Györgytől az előterjesztés összegzését, 
mely az akkori erdőgazdálkodás hű keresztmetszetét adja: „A
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birtokosok és tanyagazdák 1890-91-ben, a kaszálók kimérésekor 
telekkönyvi bejegyzéssel biztosított szolgalmi jogot kaptak kaszá
lásra és legeltetésre a város erdőbirtokain.

Addig, míg a zárt erdőbirtokoknak (Savóskút, Apafája, Nagy
erdő, Monostor és Ohat) évente 10 korona a tiszta hozama kh-ként 
évente, addig az Erdőspuszták katasztrális holdja az 5 korona 
hasznot sem éri el!

A javasolt 2 megoldás: 1) tagosítás, 2) helyette másutt erdőbir
tok vásárlása.

Mindkettőnek előfeltétele a szolgalmi jogok megszüntetése és 
telekkönyvi törlése. Különben is e legeltetési és kaszálási jog csak 
addig bír értékkel, amíg a város az erdőtörvény nyújtotta jogait 
lanyhán kezeli, az erdei kihágásokat elnézi, s azokat nem üldöz
ted. Az Erdőtörvény 7. §-a szerint ugyanis a futóhomokon álló 
erdőkben (erdőségeinek jó rész ilyen) tilos a legeltetés mindaddig, 
amíg a legeltetés a fákban v. a talajban kárt tehet. Ezért a Közigaz
gatási Bizottság akár 40 éven át megtilthatja a legeltetést. Mivel a 
lakosok jószága az erdőben legel, mindennap erdei kihágáson 
fogható... ezáltal elüldözhető..."

Magoss véleménye szerint is az a megoldás, hogy az ERDŐT 
ADJUK EL!

Nem így határoztak, hanem szerződést kötöttek a kincstárral.
Az államerdészettel kötött szerződés is egy külön tanulmányt 

érdemel. A lényege, hogy a szakkezelésért a város 25 000 korona 
átalányt fizetett a kincstárnak. Három, a város szempontjából 
meghatározó jelentőségű zár kulcsát viszont nem adják ki a ke
zükből. A pénz- és anyagkezelést, továbbá a beleszólás jogát. 
Előrelátó emberek voltak.

Ezt az 1918. július 1-jétől életbe lépő szerződést tíz évenként 
meghosszabbították. Aharmadik meghosszabbításra 1948-ban az 
erdők időközbeni államosítása miatt nem kerülhetett sor.

Debrecenben a korábban ismertetett tulajdonosi kötődések mi
att már az 1950-es évek második felében megindult egy közös 
fejlesztés, a Nagyerdő tölgyrekonstrukciója. A belső parkerdő és 
a Nagyerdő felújításának többletköltségeit (évi 1,5-2 millió Ft-ot) 
a város magára vállalta, és három évtizeden keresztül teljesítette.

144



Erdőspuszta környezetátalakító fejlesztéseit, amelyek 1974- 
ben kezdődtek, a város társadalmi összefogással segítette. Az igen 
jelentős erdészeti közjóléti beruházási forrást a Városi Tanács, a 
vízügy és más szervezetek is jelentős összeggel támogatták. A 
közös akarat csodákat művelt. Az „erdészek és vizesek" harmo
nikus együttműködése érvényre juttatta a két kömyezetgazdagí- 
tó tényező, az erdő és a víz együttes tájfejlesztő hatását. A város 
újra boldogan ölelte keblére ősi pusztabirtokait. A különben is 
páratlan szépségű, festői táj kulturált pihenőközpontjai nemcsak 
a város 230 000 lélekszámú lakosságának, hanem a környék és a 
megye ide kiránduló lakosainak ideális rekreációs feltételeket 
teremtett. A helyi önkormányzat az igen szűkös fenntartási költ
ségekhez évről évre erejéhez mérten hozzájárult.

Azután 1994 februárjában robban a „bomba" Az állami erdő
ket ideiglenesen kezelő szervezet, az Állami Vagyonkezelő Rt. 
bejelentette, hogy a csődbe jutott Felsőtiszai Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaságot felszámolja, és erdeinek kezelését a szolnoki NEFAG 
Rt.-re bízza. Az 50 km-re lévő nyíregyházi albérlő helyett, egy 120 
km-re lévőre. Ez az elképesztő és közfelháborodást kiváltó botrá
nyos bejelentés Debrecenben komoly hullámokat vert. Egy erdé
szeti rt. Budapesttől Záhonyig. Ilyen messzire még a „káder-vi
lág" sem merészkedett, ők csak 50 km-ig jutottak.

Ekkor fogalmazódott meg az önkormányzat helyi közügyek
ben illetékes felelőssége, mely a települési önkormányzatok fel
adatává teszi a helyi közszolgáltatások körében a természeti kör
nyezet védelmét, a pihenő- és közterületek fenntartását, az egész
séges életmód közösségi feltételeinek elősegítését. Ennek alapján 
Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatot fogadott el, 
melyben kifejezte azon véleményét, hogy a Debrecen környéki 
erdőknek, továbbá az erdőspusztai pihenőerdőnek a város érde
keinek megfelelő, az erdő fennmaradását hosszú távon biztosító 
kezelését, valamint jóléti, környezetvédelmi és gazdasági funk
cióinak fenntartását veszélyeztetve látja. Ezért felkéri a polgár- 
mestert, hogy folytasson tárgyalást az Állami Vagyonkezelő Rt.- 
vel egy debreceni székhelyű, önálló megyei erdészeti kezelő szer
vezet létrehozásáról.
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Ezt a határozatot a közgyűlés ritkán tapasztalható 48:0-ás ará
nyú, egyhangú szavazattal elfogadta. A tárgyaláson aztán bebizo
nyosodott, hogy az „új gazdát" a profiton kívül sem a tradíció, 
sem a jóléti érték nem érdekli. Az egyeztetésen még az az elké
pesztő válasz is elhangzott, hogy az eddig is általunk sajátunknak 
tartott közjóléti létesítményeket -  természetesen erdő nélkül -  
meg is vásárolhatja a város...

Akkori aggodalmaink sajnos valósággá váltak. Acsődegyezség 
millió gondját-baját nyögő FEFAG-utódtól -  mely már a székhá
zát is feláldozta életéért -  nem várható el, hogy Debrecen gondja
ival is törődjék. Az Erdőspuszta összefüggő erdeinek több kerü
letét 1994-ben előrelátás nélkül privatizálták. A Vekeri Pihenőköz
pont állami és városi közköltségből közművesített közcélú, inten
zív pihenésre kijelölt területeinek jelentős részét magánosították. 
Ez ellen az önkormányzat a Kárpótlási Hivatalhoz óvás benyúj
tására kényszerült. A debreceni Parkerdészet nevéből, a félreérté
sek elkerülése végett még a „Park" szót is törölték.

Reméljük, hogy az Állami Vagyonkezelő Rt. felügyeletét ellátó 
új miniszter felül fogja vizsgálni elődeinek azt a rossz döntését, 
amivel az ott élő emberek ellenére létrehozott és erőszakkal terem
tett, összevont szervezet tarthatatlanságát újra bizonyította. A 
tények és a jelenlegi csőd meg fogja győzni az új döntéshozót, 
hogy a debreceni erdők és az egyéb értékek védelmét tradicioná
lisan felvállaló város kérése indokolt. Adebreceni erdőkről a város 
lakosságát képviselő önkormányzat nélkül dönteni ma már nem 
lehet. Törekvésünket a földművelésügyi miniszter, az FM Erdé
szeti Hivatal elnöke és a Környezetvédelmi és Területfejlesztési 
Minisztérium is támogatja.

Befejezésként Mária Terézia erdőrendtartásának máig is idő
szerű és az Alföldön ma különösen aktuális intelmeit szeretném 
tolmácsolni: „Az erdőka törvény rendeleteiszerint használtassanak, s 
megkíméltessenek. A sivatag helyek pedig könnyen gyarapodó fákkal 
ültessenek be."
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Millenáris emlékfák, 
-ültetvények Baranyában

Dr. Oroszi Sándor

100 évvel ezelőtt, 1896-ban ünnepelte Magyarország a honfog
lalás 1000. évfordulóját. Az egész éves, fényes rendezvénysorozat
hoz hozzátartozott a fásítás, az emlékültetvények létesítésének 
programja is. Ezt DARÁNYI Ignác földművelésügyi miniszter 
1896. február 28-án, „az ország ezeréves fennálásának ünnepe 
alkalmából kiültetendő fák ügyébe" kiadott rendelete hirdette 
meg.1 A kincstári erdőkben és egyéb birtokokon emlékültetvé
nyek, emlékfásítások létesítését kötelezővé tette, míg a nem kincs
tári területeken végzendő munkák szakmai felügyeletét, sőt azok 
facsemetével történő ellátását az államerdészet feladataként jelöl
te meg. „Az emlékfák gyanánt kiültetendő fanemek megválasz
tását illetőleg -  szólt a rendelet -  határozott utasítást adni általá
ban véve nem kívánok ugyan, de mégis megjegyzem, hogy a 
czélhoz mérten a hosszabb életű fanemek választása ajánlatosabb; 
az alkalom nemzeti jellegénél fogva pedig a honi fanemek előbbre 
helyezendők." így a lombfák közül elsősorban a tölgyekés a harsak 
jöhettek számításba.

DARÁNYI kérte, hogy az emlékültetvényeket jelentsék be a 
minisztériumba, amely bejelentések tájankénti összefogását az 
illetékes erdőfelügyelőségekre bízta. A Magyar Országos Levél
tárban fennmaradt a pécsi erdőfelügyelő, HALÁSZ Géza által 
beküldött jelentése.2 A Somogy és Tolna vármegyékre vonatkozó 
adatokat már közöltük3, itt most a Baranyára vonatkozó részeket 
idézzük.

Abaliget
A  község a községi iskola előtti térre 5 hársfát ültetett.

Áta
Aközség Roszik Márton erdőőr irányításával a grabinai kereszt

hez és a temetőben ültetett el 1-1 tölgyfát.
Herceg Montenuovo Alfréd birtokán a mezőőri lak mellé 1 hársfát 

ültettek.

147



Bakóca
A  község a templom elé 10 darab „boglárfát" (platánt), a „község 

közepére" pedig 17-17 darab fenyőt és „iharfát" (juharfát) ültetett.
Baranyahídvég

Am agyar királyi vallásalapítványi uradalom Tirst Rezső erdész és 
Czing Antal erdőőr vezetésével a következő emlékfásításokat 
végezte: A „Csererdő" 58 osztagában a kunyhó mellé kör alakban 
9 diót, 8 (vad)gesztenyét és 32 tölgyfát ültettek. A cseri csemete
kert négy sarkára és közepére 1 dió, 3 (vad)gesztenye és 4 tölgy 
került.

Baranyajenő
A  község a községházánál 4 hársat, a temetőnél pedig 2 hársat 

ültetett.
Baranyaszentgyörgy

Aközség  közterületre 4 darab hársfát ültetett.
Baranyavár

Frigyes főherceg a „főherczeglak díszkertjében" 5 darab 15 éves 
hársfát ültetett.

Barátúr
A  község „köztérre" közelebbről meg nem határozott mennyi

ségű és fajú fát ültetett.
Bános

Aközség a községi iskola előtti térre 6 darab fenyőfát ültetett.
Belvárd

A  község Roszik Márton erdőőr vezetésével 1 darab tölgyet a 
református templom elé, 2-őt pedig a csemetekert mellé ültetett.

Berkesd
Aközség  az iskola előtti téren 6 fát ültetett el.

Besence
A  magyar királyi vallásalapítványi uradalom a besencei csemete

kertben 1 diófát, 1 (vad)gesztenyefát és 4 tölgyet ültetett el.
Békási puszta

Herceg Montenuovo Alfréd birtokán 50 darab almafával fasort 
létesítettek.

Bikái
Aközség  a „községi téren" ültetett el 2 darab tölgyfát.

Bodolya
Aközség  a „pásztorház elé" 7 darab eperfát ültetett.
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Borjúd
Herceg Montenuovo Alfréd birtokán a mezőőri lak mellé 2 hársfát 

ültettek.
Császta

Aközség a községi faiskolánál 9 hársat, Egli Antal háza elé pedig
3 hársat ültetett.

Cserkút
A  község a templom mögé 4 darab bálványfát, az erdőben, a 

csemetekert sarkaihoz pedig 4 hársfát ültetett.
Csikóstőttős

Aközség a községi határ legmagasabb pontjára 8 darab tölgyfát 
ültetett.

Csúza
Aközség „köztérre" 12 darab hársfát ültetett.

Dályok
Aközség közterületre 130 tölgyet és 95 eperfát ültetett.

Dencsháza
A  község a templom elé 2 darab, egyéb közterületre pedig 3 

darab tölgyfát ültetett.
Drávacsehi

Aközség a „falu közepére" 7 hársat és 9 vadgesztenyét ültetett.
Drávacsepely 

Aközség utcára ültetett 6 darab diófát.
Drávapalkonya

Aközség a község utcájára 2 darab (vad)gesztenyét, a templom 
elé 1 diófát, az utakra pedig 1000 darab jegenyenyárfát ültetett el.

Drávaszabolcs
Aközség  a templom elé 12 hársat, az iskola elé pedig 3 darab 

hársat ültetett.
Drávaszerdahely

Aközség  a templom elé 8 darab akácfát, egyéb helyekre pedig
4 diófát ültetett.

Egerág
Aközség Szendelbacher György erdőgazda vezetésével három 

helyen ültetett fákat. 4 darab tölgyfa és 3 hársfa került a „községi 
térre". A Gyertyános-erdőben 1-1 tölgyet és hársat, míg a Belső
erdőben 1 hársat és 2 tölgyet ültettek el.
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Egyházbér
A  község a „pásztorház elé" közelebbről nem meghatározott 

számú és fajú fát ültetett.
Felsőmindszent

Aközség közterületre 2 darab hársfát ültetett.
Féked

Aközség „a határ mentén Gyula pusztától geresdi határig fasort 
ültetett"

A magyar királyi közalapítványi uradalom a „fekedi erdő 7. és 9. 
osztagja között, a főközlekedési útra kijövő nyiladék végére" 
ültettek 2 darab 6 éves hársfát.

Garé
Aközség  az iskola udvarára és közterületre ültetett 4-4 hársfát.

Gerényes
Aközség a Gerényesről Csikóstőttős felé vezető úton lévő kőke

reszt mellé ültetett 4 darab tölgyfát.
Godisa

Aközség  a „község közepére" 4 darab hársfát ültetett.
Gödre

Aközség „köztérre" 4 hásfát ültetett.
Görcsöny

Aközség  Kovács János erdőőr irányításával az erdő öt sarkára 
5 tölgyet ültetett.

Gyümölcsény
Aközség  közterületre 2 darab hársfát ültetett.

Hercegszabar
Frigyes főherceg uradalmában a szabari erdő 1896-ban felújított 

részébe 8 darab 7 éves hársat ültettek.
Herend

A  község Roszik Márton erdőőr vezetésével 3 tölgyfát ültetett. 
Az egyik a község felső végénél lévő kereszthez, a másik az alsó 
végén álló kereszthez, míg a harmadik „a jelző oszlop mellé" 
került.

Hetvehely
Aközség  az erdőben lévő csemetekert mellett 5 darab tölgyfát, 

a község piacára pedig 6 darab tölgyfát ültetett.
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Himesháza
Aközség  „ünnepélyesen" a templom mellé 10 darab hársfát, a 

községi közterületekre 200 akácot és 100 eperfát, továbbá az or
szágút mellé 300 darab eperfát ültetett. „Ezeken kívül pedig a 
községi faiskolából egyeseknek kiosztatott 274 drb nemesített 
gyümölcsfa."

Hosszúhetény
A  község a templom elé 7 darab vadgesztenyét, a csemetekert 

mellé pedig 4 tölgyet ültetett.
Husztót

Aközség  a piacra az iskolás gyerekekkel ültettetett el 5 darab 
eperfát. A pécsi papneveldei uradalom erdejének „E" üzemosztályá
ba Bokor Dénes főerdész vezetésével 24 darab 8 éves tölgyet 
ültettek.

Ipacsfa
Aközség a templom elé 4 darab hársfát ültetett.

Izsép
A  községi elöljáróság határozata alapján az ustyai híd mellett, „az 

országút közelében, a sziget területén" az iskolások 200 darab 
tölgyfát ültettek el.

Jágónak
Aközség a templom mellé 5 tölgyfát ültetett.

Jenőfalva
A  magyar királyi vallásalapítványi uradalom a jenői erdő I. tag 1. 

osztagában 6 darab 5 éves hársfát ültetett el.
Kaposszekcső

Aközség a községi határ legmagasabb pontjára 5 darab tölgyfát 
ültetett.

Karácodfa
A  község a piactérre iskolások segítségével ültetett el 4 darab 

hársfát.
Kán

Aközség 2 darab hársfát ültetett.
Kárász

Aközség a „falu közepén lévő híd mellett" 6 hársat ültetett.
Keménygadány

Aközség Seh Jenő járási erdőgondnok irányításával az erdőben, 
a csemetekert mellé 5 darab tölgyfát ültetett.
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Keszű
Aközség  a csemetekert mellé ültetett 5 darab tölgyet.

Kisbattyán
Aközség  a községi faiskola elé 5 darab hársfát ültetett. 

Kisbeszterce
Aközség a „község közepére" 2 darab hársfát ültetett.

Kisbicsérd
Aközség a csemetekert mellé 2 bálvány fát, a nagybicsérdi erdő

től elválasztó nyiladék déli végére pedig szintén 2 darab bálvány
fát ültetett.

Kishertelend
A  község a „pásztorház elé" közelebbről nem meghatározott 

számú és fajú fát ültetett.
Kistótfalu

Herceg Montenuovo Alfréd birtokán a mezőőri lak mellé 2 hársfát 
ültettek.

Komló
Aközség  a községháza elé 5 hársfát ültetett.

Kovácshida
A  község „a községbejárónál az országúihoz közel" 9 darab 

hársfát ültetett.
Kovácsszénája 

Aközség  a községi piacra ültetett 6 darab eperfát.
Köblény

Aközség  közterületre ültetett 2 darab tölgyfát.
Kővágószőlős

A  község a falu közepére 4 hársat, 1 bálványfát, a csemetekert 
mellé pedig 1 darab hársfát ültetett.

Kővágótőttős
A  község a templom előtti térre 4 darab hársfát, az erdő E 

osztagában szintén 4 hársfát ültetett el.
Liget

A  község a „pásztorház elé" közelebbről nem meghatározott 
számú és fajú fát ültetett.

Lothárd
A  község az iskola elé 3 tölgyet, a csemetekert mellé pedig 1 

tölgyet ültetett.
Magyaregregy

Aközség  az utcákra 213 darab hársat és 10 diót ültetett.
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Magyarhertelend
A  község a templom körül közelebbről nem meghatározott 

számú és fajú fát ültetett.
Magyarszék

Aközség a templom körül 20 darab gyümölcsfát ültetett el.
A pécsi papneveldei uradalom erdejében, a „B" üzemosztályban 

Bokor Dénes főerdész vezetésével 24 darab 8 éves tölgyet ültettek 
el.

Magyarürög
A  község a kápolna elé 4 darab hársfát ültetett, az erdő IV. 

tagjának 8., 9. és 10. vágássorozataiba pedig szintén 4 hársat.
Majs

Aközség három helyen, a római katolikus, a szerb görögkeleti 
templomok mellé és a falu szélén ültetett fákat.

Frigyes főherceg uradalmában, az 1896. évi felújításba Földvári 
Dániel 8 darab 10 éves hársfát ültetett. Ugyanitt az erdészlak 
udvarára is ültettek 2 hársfát.

Mágocs
Am agyar királyi vallásalapítványi uradalom a mágocsi üzemosz

tály I. tag 3 osztagában 9 darab 6 éves hársat ültetett el.
Mánfa

Aközség a községháza elé 5 tölgyfát ültetett.
A pécsi székesegyházi uradalom a mánfai erdészlak utca felőli 

oldalára 1 tiszafát, a ház mögé pedig 22 darab lucfenyőt ültetett. 
A mánfai erdőőri lak konyhakertjébe 1 lucfenyő került. Az „A" 
üzemosztály I. vágássorozatának és a községi határnak találkozá
sára 90 darab kislevelű hársat ültettek. A munkákat Kolozsváry 
Andor uradalmi főerdész vezette. Szintén az ő vezetésével került 
elültetésre a rákosi földek középpontjában 5 darab 10 éves tölgyfa 
is. Ide elhelyeztek egy kőoszlopot, amelynek a felirata: „Ezen 
fákat Magyarország ezeréves fen(n)állásának emlékére a pécsi 
székesegyházi uradalom ültettette"

Mecsekjánosi
Aközség a kálvárián és a templom előtt 8 darab hársfát ültetett 

el, a „falu közepén" 2-t, a tanítói laknál pedig 3-at.
Engel Adolf és fiai a tiszti laknál 9 darab hársat, a virágoskertben

5 hársat, továbbá a „Gadány nevű út melletti legelőterületen" 20 
hársat ültettek.
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Mecsekpölöske
Aközség  a „községi rét sarkaiba" ültetett 3 tölgyet és 2 hársat.

Mecsekrákos
Aközség  az iskola előtti térre 5 darab nyárfát ültetett.

Mecsekszabolcs
Aközség  a falu északi határán 5 darab tölgyfát ültetett.
A pécsi székesegyházi uradalom erdejében, az „A" üzemosztály 

III. vágássorozatának L osztagának középpontjára 5 darab kocsá
nyos tölgyet ültettek, ötös kötelékben. A munkát Kolozsváry 
Andor főerdész irányított, s az emlékfásítás közé egy kőoszlopot 
is helyeztek. Az oszlop felirata: „Ezen fákat Magyarország ezer
éves fen(n)állásának emlékére a pécsi székesegyházi uradalom 
ültettette"

Mecsekszakál
Aközség  „tisztásra" ültetett 4 darab nyárfát.

Mekényes
Aközség a „községi legelő kimagasló pontjára" 7 darab hársfát 

ültetett.
Meződ

Aközség  közterületen 2 darab tölgyfát ültetett el.
Mocsolád

Aközség  közterületre ültetett 2 darab tölgyfát.
Mohács

„Az egész «Szepessy tér» befásítását határozta el a képviselő 
testület."

Nagyág
Aközség  a „Csengő part gyeprészen" 7 jegenyenyárfát ültetett.

Nagyárpád
Aközség  a község északi részén lévő keresztnél 2, a déli részén 

lévő keresztnél pedig 4 darab hársfát ültetett el. A munkát Mayer 
János erdőgazda irányította, akinek vezetésével az erdő IV. tagjá
nak C osztagában is elültettek 3 darab tölgyfát.

Nagybicsérd
Aközség Ádám Bence erdőőr irányításával a csemetekert mellé

2, az erdei nyiladék déli részére pedig szintén 2 bálványfát ülte
tett.

Nagyhajmás
Aközség  közterületre ültetett 2 darab tölgyfát.
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Nagynyárád
Frigyes főherceg körtélyesi erdejében Pelcz János erdőőr 10 darab 

7 éves hársfát ültetett.
Németbóly

Herceg Montenuovo Alfréd birtokán 5 platánfát ültettek.
Németpalkonya

Herceg Montenuovo Alfréd birtokán a mezőőri lak mellé 1 hársfát 
ültettek.

Németszék
Aközség „köztéren" ültetett fákat.

Németürög (Rácváros)
A  község az erdő 5. számú vágásterületére 4 darab hársfát 

ültetett.
Okorvölgy

Aközség az iskola elé 6 darab eperfát ültetett.
Orfü

Aközség az iskola előtti térre ültetett 6 darab hársfát.
A pécsi papneveldei uradalom erdejének „A" üzemosztályába, az I. 

vágássorozat kimagasló pontjára 14 darab tölgyet, a II. vágásso
rozatba szintén 24 tölgyet, míg az orfűi erdőőri lak mellé 15 hársat 
ültetett. A munkákat Bokor Dénes főerdész irányította.

Ócsárd
Aközség a temetőbe 3 darab, az erdő melletti árok partjára pedig 

4 darab tölgyfát ültetett.
Pálé

Aközség közterületre 2 darab hársfát ültetett.
Patacs

Aközség a csemete kert mellé 7 darab erdeifenyőt, a község déli 
végére pedig 2 hársat ültetett.

Páprád
Am agyar királyi vallásalapítványi uradalom Tirst Rezső erdész és 

Rorzsinek Alajos erdőőr vezetésével végzett emlékfásítást. A 
Bükkháti-erdőben lévő erdőőri lak köré, illetve kertjébe 9 diófa és 
7 (vad)gesztenyefa került. A páprádi erdőőri lak udvarára pedig
2 dió, 2 (vad)gesztenye és 15 tölgy.

Pécs
A  város erdejének „B" üzemosztályában, a kozári erdészlak 

mellé ültetett 3 darab 22 éves hársat és 3 darab 13 éves diót. Az
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ültetést Suha Rezső városi erdőmester vezette, s a 3 hársfa egy 2 
m-es, egyenlő oldalú háromszöget zárt be, míg a diófák ezek közé 
kerültek.

Pécsbudafa
Aközség  a temető elé 5 hársfát ültetett.
A pécsi székesegyházi uradalom a budafai erdőőri lak udvarára 7 

darab 8 éves kislevelű hársat ültetett. A munkákat Kolozsváry 
Andor irányította. Ugyanez az uradalom az „A" üzemosztály II. 
vágássorozatának 60. osztagából kiirtott erdőterület közepére 5 
tölgyet ültetett el. A fák egymástól három öl távolságra kerültek, 
ötös kötelékbe. A facsoporthoz egy kőoszlopot helyeztek, amely
nek felirata: „Ezen fákat Magyarország ezeréves fen(n)állásának 
emlékére a pécsi székesegyházi uradalom ültettette" A kőlaki 
erdőőri lak udvarára 1 darab kislevelű hársat ültettek.

Pécsvárad
Aközség a templom köré 34 darab hársfát, az erdőben, a cseme

tekert mellé 10 tölgyet, illetve epret, továbbá utak mellé és közte
rületre 400 darab hársfát ültetett.

Püspökbogád
A  község az erdőben, a csemetekert mellé 5 darab tölgyfát 

ültetett.
Püspökmárok

Aközség  a templom köré 5 darab hársfát, egyéb közterületekre 
pedig összesen 84 darab akác-, eper- és gyümölcsfát ültetett.

Püspöknádasd
A  község a katolikus templom előtti téren 16 darab hársfát 

ültetett el.
Regenye

A  község az „új temető árok partra" 3 darab 1 éves nyárfát 
ültetett.

Ráckozár
Aközség a piactérre4 eperfát, a községi legelőre pedig380 darab 

eperfát ültetett.
Rácmecske

A  község a Jáger-csárdához vezető út két oldalán 90 darab 
vadgesztenyéből fasort létesített. A Hesz-keresztnél 11 vadgesz
tenyét, illetve hársfát ültettek el, és a templom előtti térre is hársak 
kerültek.
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A  magyar királyi közalapítványi uradalom erdejében, a 2. osztag 
szélén, a főközlekedési út melletti magaslatra háromszög alakban
6 hársfát ültettek el. Ugyanebben az erdőben, a 6. osztagban, „a 
főközlekedési út és a fekedi határ melletti sarokban" szabályos 
hatszögben ültettekel 7 darab hársfát. A munkákat Trosztyánszky 
László főerdész irányította.

Rácpetre
A  község az erdő II. tagjának C osztagában lévő kunyhó mellé

4 darab tölgyfát ültetett.
Herceg Montenuovo Alfréd birtokán a mezőőri lak mellé 1 hársfát 

ültettek.
Ráctöttös

Herceg Montenuovo Alfréd birtokán a mezőőri lak mellé 3 hársfát 
ültettek.

Somberek
Aközség a templom mellé 1 darab nyárfát ültetett.

Somogy
Aközség a faiskola elé 5 darab tölgyfát ültetett.
A  pécsi székesegyházi uradalom erdejében a „C" üzemosztály 9. 

osztagában, a budafai kőbányához és vasúti hídhoz vezető út 
elágazásához ültettek 5 darab 10 éves tölgyfát. A „B" üzemosztály 
29. osztagában, a „Glaurer allé" mellé 5 darab tölgyfát ültettek 
ötös kötelékben. A munkát Koloszváry Andor főerdész irányítot
ta, akinek vezetésével a fák közé kőoszlopot is helyeztek. Az 
oszlop felirata: „Ezen fákat Magyarország ezeréves fen n á llá sá 
nak emlékére a pécsi székesegyházi uradalom ültettette"

Sárok
A  majsi erdőgondnokság buziglinai (?) erdejében, az ottani 

erdőőri lak mellé Frigyes főherceg Heberling György nevű erdőőre
3 darab 10 éves hársfát ültetett.

Sásd
Aközség a „nagyvendéglő körüli téren" 46 akácfát ültetett el.

Szabadszentkirály
Aközség a templomtérre 5 darab hársfát ültetett.

Szatina
Aközség 1 darab hársfát ültetett.

Szágy
Aközség 4 darab hársfát ültetett el.
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Szárász
Aközség a templomtérre 40 darab gyümölcsfát ültetett.

Szászvár
A  község a következő helyekre ültetett fákat: a piactérre 16 

hársat; a kálváriahegyre 6 tölgyet és 1 hársat; a „községi nagy 
hídnál" 2 tölgyet; Csordás János háza elé 2 hársat; Dallos János 
udvarára 11 hársat és 2 kőrist; Böröcz János háza elé 2 hársat és 3 
gesztenyét. Ezeken kívül a bányagondnokság 18 tölgyet ültetett el.

Szemely
Aközség három helyen ültetett fákat. A község nyugati és keleti 

részén lévő kőkeresztekhez került 3-3 darab tölgyfa, továbbá az 
erdő 6. számú vágásterületére is 3 darab tölgyfát ültettek.

Szentkatalin
Aközség  a piactérre 10 darab nyárfát ültetett el.

Szilvás
A  község „a község közepén levő harangláb körül" 4 darab 3 

éves nyárfát, az iskola udvarára pedig 1 nyárfát ültetett el.
Szopok

Aközség a templom és az iskola elé 6 hársfát ültetett.
Szőke

Aközség  „a község közepén levő kereszt körül" 4 darab 2 éves 
nyárfát, a szilvási úton lévő kőhíd mellett pedig 2 darab nyárfát 
ültetett el.

Szőkéd
Aközség a két kőkereszthez és a temetőben ültetett el 1-1 darab 

tölgyfát.
Szűr

A  község „ünnepélyesen" a templom mellé 5 hársfát, egyéb 
községi közterületekre pedgi 140 darab eper- és gyümölcsfát ül
tetett.

Tarrós
Aközség  a temetőben 4 darab tölgyet ültetett.

Tekeres
Aközség  „tisztásra" ültetett 9 darab fenyőfát.

Tékes
Aközség az „«Övéi» nevű gyepen" ültetett el 7 darab nyárfát.

Tormás
Aközség  a „község közepére" 4 darab hársfát ültetett.
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Udvar
Aközség közterületre 50 darab eperfát ültetett.

Vajszló
Am agyar királyi vallásalapítványi uradalom Tirst Rezső erdész és 

Czing Antal erdőőr vezetésével két helyen végzett emlékfásítást. 
Az erdészlak udvarán és kertjében 2-2 dió- és (vad)gesztenyefát 
ültettek el, az erdőőri lak kertjében szintúgy.

Vasas
Aközség a faiskola mellé 5 darab tölgyet ültetett.
Am agyar királyi közalapítványi uradalom a vasasi erdőben Trosz- 

tyánszky László főerdész irányításával egy nyiladék végpontjá
ban 4 darab 6 éves hársfát ültetett el.

Vaszar
Aközség a „Hársfás" erdőrészben 7 darab nyárfát ültetett el.

Vásárosdombó
Aközség 180 darab szeder-(eper-)fával az „újvárosi nagy közte

ret" teljesen beültette. Szintén a község ültetett az Újdombóról 
Gerényesre vezető út mellé 2 tölgyfát.

Véménd
Aközség a község temploma köré egy facsoportot ültetett.

Virágos
Herceg Montenuovo Alfréd birtokán a mezőőri lak mellé 1 hársfát 

ültettek.
Zengővárkony

Amagyar királyi közalapítványi uradalom a várkonyi erdőben „az 
országút közeli gunyhónál" szabályos nyolcszögben 8 darab 6 
éves hársfát ültetett el. A munkát Trosztyánszky László főerdész 
irányította.

1996-ban, napjainkban egy újabb emlékfásítási akció indult. A 
mecseki erdészek nevében TÓTH Aladár szólt az erdészkollégák
hoz.4 „A honfoglalás és az államalapítás -  írta -  1100 éves évfor
dulójának méltó megünnepléséhez hozzá tartozik az emlékfák 
ültetése. Minden erdészt arra kérek, hogy kerületében -  bárhol 
legyen is az -  a 7 honfoglaló magyar törzs emlékére ültessen 7 
fából álló kis csoportot. Ne főnökei utasítására, hanem mindenki 
a szívére hallgatva, a saját elképzelése szerint, az általa kiválasz
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tott helyre ültesse a kedvenc fáját. Akinek nincs kerülete, a kisze
melt terület gazdájától kérjen engedélyt az emlékfák ültetésére.

A fák legtöbbször túlélik az ültetőjüket. Az utódok pihenhet
nek majd árnyékukban, és remélhetőleg gondozni is fogják őket."

A pécsi erdészek felhívása mellett társadalmi szervezetek is em
lékfásítások létesítését javasolták. Közülük kiemeljük a Magyar 
Környezetvédelmi Egyesület felhívását. „A saját lakó- és munka
helyi környezetünk -  írták -  rendbetételével, fejlesztésével, az 
ország környezeti állapotának javításával az ezredfordulóra he
lyezzük hazánkat, társadalmunkat a társadalmi kulturáltság ma
gasabb fokára. E téren is valósítsuk meg a felzárkózást a fejlett 
európai országok szintjére."

A Magyar Környezetvédelmi Egyesület felhívásához csatlako
zott a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, az Álta
lános Művelődési Központok Országos Egyesülete, a Népszabad
ság című napilap és a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti 
Hivatala. Ez utóbbi biztosítja, hogy az emlékültetvényt létesítő 
önkormányzatok állami pénzügyi támogatást kapjanak.

Az 1996-2000. közötti években végzett, „a honfoglalás, vala
mint a magyar állam megalapítása ezerszázadik, illetve ezredik 
évfordulójának méltó megünnepléséhez való hozzájárulásként" 
ültetendő fák tehát ismét egy korszakot jelezhetnek, a társadalom 
közös megemlékezését, az összefogásét. Reményeink szerint ezt 
az összefogást országszerte millecentenáriumi ültetvények jelzik, 
amelyek a jövő évezredben is emlékeztetnek a nemzet ezen nagy 
ünnepére, ünnepeire.

Jegyzetek
1. Lásd: Erdészeti Lapok 1896. 231-232. o.
2. Magyar Országos Levéltár. K-184.1896-1-2123.
3. Lásd: OROSZI Sándor: Millenáris emlékfák, -ültetvények Somogyban. 

In: Somogy Megye Múltjából. Levéltári Évkönyv. 26. Szerk.: SZILI 
Ferenc (Kaposvár, 1995.) 83-96. o. és OROSZI Sándor: Millenáris em
lékfák és emlékültetvények Tolnában. Erdészettörténeti Közlemények 
XX. (Bp., 1995.) 97-104. o.

4. Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára, ül. 9480.
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A Vértes-hegység erdei 
és szarvasai Lamberg Ferenc 

múlt századi képein*

Szabó Imre

Az egykori csákberényi Lamberg-Meran uradalom irattára, a 
volt kastély értékeivel együtt, a második világháború hadi és 
ennek befejezése után az értelmetlen emberi pusztítás áldozatává 
lett. A Lamberg család a 18. századtól, a Meran család a 20. 
századtól tulajdonosa a környéknek. A kastélyt Lamberg Rudolf 
építtette a múlt század harmincas éveiben „vadászháznak", ké
sőbb ez állandó lakhelyévé vált a Lamberg és Meran családoknak.

E kastélyban a pusztulása előtt a falakat 1024 szarvasagancs és 
800 őzagancs, sok más egyéb trófea díszítette.

Tanulmányomban az 1024 szarvasagancs legkiválóbbjairól 
számolok be -  sajnos csak festmények alapján. Csupán egyetlen 
trófea vészelte át az emberi pusztítást, ami viszont az összes 
között a legnagyobb volt.

Az agancsokat viselő bikákat Lamberg Rudolf lőtte a múlt 
század harmincas-hetvenes évei között, ennek veje, Lamberg Fe
renc pedig festményeken örökítette meg. A csákberényi kastély
ban valamennyi nagy agancs alatt ott volt a trófeát viselő és 
elejtési környezetében megörökített bika képe.

Több mint húsz esztendeje foglalkozom -  mint amatőr -  a 
Vértessel, és ennek kapcsán találtam rá Lamberg munkáira.

Lamberg Ferenc, az egykori csákberényi birtokos 1832-ben 
született és 1901-ben hunyt el. Kitűnő rajztehetsége volt, szinte 
csak a természetben látottakat örökítette meg, igazi „természet-

* Az OEE Erdészettörténeti Szakosztálya 1995. évi erdészettörté
neti pályázatán III. díjat nyert dolgozat.
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és vadászfestő" lett. Életében mintegy 300 képet festett, ebből 
egykoron Csákberényben több mint száz volt. Az ausztriai kasté
lyokban (Horn, Ottenstein, Stainz, Steyr) is megtalálhatók voltak 
munkái.

Napjainkra műveiből összesen húsz maradt. A Meran család és 
a csákberényi emberek elmondásai szerint a helyi kastély ebédlő
jében lévő falikárpitokat is ő festette. Ezek a környékbeli erdőkről 
készültek. Volt rajtuk bőgő bika, szarvasrudli és dagonyázó, nagy 
agyarú vadkan. Amikor az orosz csapatok megszállták Csákbe- 
rényt, a kárpitokat a katonák szétvagdalták és kapcaként használ
ták tovább. Miután az ausztriai Ottenstein és Steyr a második 
világháborúban az orosz megszállási övezetbe esett, itt is elpusz
tultak Lamberg munkái. A kárpitokról a Meran család őriz né
hány fényképfelvételt, de ezek egyike sem tudja visszaadni az 
eredetit. Mint kortanúk igazolják, mi érték pusztult itt el. Lamberg 
Ferenc életének harmincas, negyvenes éveiben volt művészi 
munkájában a legaktívabb. Egy alkalommal a hirtelen jött vihar 
Csókakőre szorította be az erdőből, amíg az égzengés tartott, 
addig ő korom és tej keverékével csupán időtöltésből telefestette 
a ház falait.

Mint művészhez a sors nem volt kegyes hozzá -  színvak volt. 
Minkái ezért mindenütt egyszínűek. Egyetlen színes alkotásáról 
tudok: egy kis tál, ami vaddisznót ábrázol környezetében. A 
színeket úgy festette meg, hogy mutatták neki, hová mit fessen.

Nagyon vékony ecsettel dolgozott, vízfestékkel vagy olajjal.
Lamberg Ferenc nagyon keveset vadászott, inkább az erdőt 

járta. Nagyon jól ismerte a vértesi rengeteget, igazi természetfes
tővé vált. Soha egyetlen képét el nem adta, nem is ajándékozta el, 
magának és a családjának festett. Ennek is tudható be, hogy 
munkái az ismeretlenségben maradtak, és talán annak is, hogy 
közel száz éve elhunyt. Az ismeretlenség ködőből Meran Fülöp 
emelte ki. Ausztriában megjelent könyveiben (tíz kötet) mutatja 
be Lamberg Ferenc munkáit. A grazi vadászati múzeumben -  ami 
a hasonló múzeumok kategóriájában világviszonylatban a negye
dik -  külön helyiségben láthatók Lamberg munkái. A múzeum 
alapítója és vezetője közel negyven éven át Meran Fülöp volt. 
Magyarországon Csőre Pál használta fel Lamberg szarvasos ké

162



peit tudományos publikációihoz, valamint a legutóbb megjelent 
vadászattörténeti könyvében közöl három képet tóle. Magam is 
szeretném, ha Lamberg Ferenc elnyerné méltó helyét a honi ter
mészetfestők panteonjában, ezért is választottam témául munká
it, hiszen m űvészetének m egism erésével nem csak m űvé
szettörténetünk, de erdészettörténetünk, vadászattörténetünk is 
gazdagabb lesz.

A napjainkig megmaradt húsz Lamberg-képből Meran Fülöp 
grazi lakásán őriz ötöt. Az ötből néhány eredetije a csákberényi 
nagy bikákról készült, ezek mérete 85x65 és 120x65 cm. Az általam 
bemutatásra kerülő képek nagy méretű képek kisebb méretű 
másai. Ugyanis Lamberg ezeket a nagy agancsú bikákat újra 
megfestette, de állóképben. A környezete ugyanaz, mint a nagy 
képen, csupán a bika másként áll. Ezek az állóképek A/4-es 
méretűek lehetnek, és Meran Fülöpnél egy díszalbumban vannak.

E képekről készült és 30x40 cm-es fekete-fehér képeken (fotó) 
m utatta be közreműködésemmel Mór város önkormányzata 
1982-ben a helyi Lamberg-kastélyban Magyarországon először 
Lamberg Ferenc munkáit. E kiállításra Csókakőről előkerült, egy 
neki tulajdonítható nagy méretű festmény is, ami terítéken fekvő 
bikát ábrázol. Ennek azonosítása még folyamatban van.

Az általam bemutatandó bikákról készült képeket Lamberg 
Ferenc apósa elmondása alapján készítette (hogyan állt a bika, mi 
történt a lövés pillanatában, milyen volt az idő stb.). ő  csak a 
helyszínt örökítette meg ottjártakor. Különös érdekessége e ké
peknek, hogy az egyetlen megmaradt agancs mellé megmaradt 
az eredeti fekvő kép is, amit Meran Fülöp őriz.

Fennmaradt néhány fotó az egykori csákberényi kastélybelső
ről, amelyen jól láthatók a falon lévő képek és trófeák. A sors 
különös szerencséje, hogy az egyik fotón a legnagyobb agancs 
látható a képpel együtt, és ez maradt meg napjainkra is.

Mint a bevezetőben és Lamberg munkásságát bemutató ismer
tetőmben utaltam rá, a fennmaradt nagyméretű és kisalakú ké
peknek rendkívüli az erdészet-vadászattörténeti, művészettörté
neti, honismereti, összességében a kulturtörténeti jelentősége.

Miért?
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Erdészettörténeti jelentősége az, hogy szinte fényképszerűen 
maradtak az utókorra a Vértes Csákberény és környékének erdő
részletei, tájai. Nagyon keveset tudunk a vértesi erdőkről (Csőre 
tanulmányában foglalkozott a csákvári Esterházy-uradalom er
dőgazdálkodásával), de ez szinte példa nélkül álló. Betekintést 
nyerhetünk abba, milyen volt a régi Vértes, milyen volt az egykori 
vértesi „őserdő" A képen szereplő erdőrészletek jelentős részét 
kitermelték, majd űjratelepült, újratelepítették. A képek alapján 
ma is beazonosíthatóak az egyes erdő- és tájrészletek, beazonosít
ható az egyes erdőrészletek faállománya, kora.

Láthatóak a képeken az egyes erdőrészek, így láthatóak azok a 
nevezetes fák, pl. Csonka bükk, amelyekről ezeket elnevezték. Ma 
m ár csak a „nyelvben" él ennek az elnevezése, a képről viszont 
megismerhetjük, milyen is volt a híres fa.

Vadászattörténeti jelentősége hasonló az erdészettörténetéhez
-  fényképszerű korhű hitelesség. A képeken szereplő huszonnégy 
trófeát Lamberg Rudolf 1827-1865 között hozta terítékre, így 
képet kapunk 38 év trófeáiról, az agancsok minőségéről, az ezt 
viselő bika testi kondíciójáról, az állományról.

Betekintést nyerhetünk az egyes területek vadeltartó-képessé- 
gébe, az elejtés helyére, idejére, a trófeára vonatkozó néhány 
adatra.

Honismereti, kultúrtörténeti jelentősége az, hogy megismer
hetjük a település környékét, az erre jellemző erdőrészeket, tájré
szeket, de a képekről megláthatjuk, milyen volt Mór látképe a 
múlt század közepén, vagy mi volt látható a csókakői várból.

A képek ismertetésekor a jobb felső sarokban lévő számozást 
vettem figyelembe, három képnél hiányzott, ezt magam számoz
tam be. A képek alatti gót betűs leírás ismerteti az elejtés helyét, 
idejét, utal az agancsra, közli az elejtő nevét, bizonyos adatokat 
közöl az agancsról, közli mi látható még a képen. Ez német nyelvű 
szöveg és ezt fordítottam magyarra.

A képeket sorszám szerint mutatom be, a bemutatás után 
statisztikai adatokat is közzéteszek az ismertetett erdőrészletek
ről, szarvasokról, agancsokról.
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1. sz. kép
A képen látható erős agancsú bikát Rudolf gróf ejtette csákbe

rényi birtokán, Magyarországon, a Kápolnai revírben, a Juh- 
völgynél bőgési időben, 1835. szeptember 16-án.

A kép egy fél agancsú bikát ábrázol a bal oldali szár a középág 
felett kb. 10 cm-re törött, az agancsszárról hiányzik a jégág. A jobb 
száron erős, hosszú ágakból álló négyes koronát visel, erről a 
szárról is hiányzik a jégág, a szemág és a középág hosszú, szépen 
fejlett és tűzött. A nem törött szár hossza 105-110 cm körüli, az 
agancs súlya 7-8 kg közötti lehetett.

A bika legelő helyzetben van, tőle jobbra egy 80-90 év körüli 
bükkfa látható, a Vértesre jellemző „törpe növésű"

2. sz. kép
Ezt az erős agancsú bikát egy orvvadász lőtte, és a revírvadász 

találta meg 1862. szeptember hónapban Lamberg gróf csákberé
nyi birtokán, a Kápolnai revírben.

A kép az egykori, igazi vértesi „őserdőt" mutatja, hatalmasra 
fejlett, sűrűn álló tölgyekkel, aljnövényzettel.

A bikát bőgő helyzetben ábrázolja, agancsa igen érdekes.
A jobb száron a korona villás, van szemága, jégága és középága, 

a szár hossza alig 100 cm-es lehet. A bal száron van szemág és 
jégág, a középág nem felfelé, hanem dárdásan előre, ill. enyhén 
lefelé ívelő. A korona villás, de ez is torz. A középágtól felfelé jóval 
vastagabb a szár mint alatta, a korona szinte T alakban szétnyílik. 
Az első koronaág a középághoz hasonlóan dárdaszerűen előre- 
hajlik, míg a hátsó, ami vastag, sarkantyúszerűen hátra, ennek 
vége pudvás (törött?). Mindkét koronaág majdnem olyan hosszú, 
mint a szár. Páros 12-es, súlya 7 kg körüli.

3. sz. kép
Ezt az erős páratlan 12-es bikát Lamberg Rudolf gróf lőtte 

csákberényi birtokán a csákberényi revírben 1857. augusztus 12- 
én a Hosszú Börcz hegyen.

A képen látható bika erős, hosszú agancsszárain szépen tűzött 
ágak vannak. Ajobb száron a korona hármas, a balon villás. Széles 
a két szár terpesztése. Érdekes a jobb szár középágának formája S 
alakú és hossza majdnem azonos a száréval. Ászárak hossza eléri 
a 120 cm-t, az agancs súlya 8-9 kg közötti lehetett.
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A művész legelő helyzetben mutatja be a bikát, a mögöttes táj 
igazi csákberényi. Hatalmas mészkősziklák jobbról s balról, a 
háttérben százados tölgy és bükk.

4. sz. kép
A képen erős 10 ágú (páros 10-es) rendkívüli szárhosszúságú 

agancsot viselő bika látható, amit Lamberg Rudolf gróf lőtt csák
berényi birtokán a Kápolnai revírben a Fenyőfejnél 1840. szeptem
ber 30-án. Az agancs rendkívül hosszú és gyertyás -  írja a szöveg
-  és 4 láb, 2 coll-ban adja meg méretét.

A képen egy agancsával fát verő bikát látunk. Rendkívüli 
hosszúak a szárak, és rendkívüli a közöttük lévő terpesztés mérete 
is, szinte azonos a szár hosszával (ami a megadott bécsi láb és coll 
szerint 130-140 cm közötti lehetett). Az agancs súlya 7 kg körüli. 
Háta mögött kisebb tisztás van, ennek szélén egy hatalmas tölgy 
áll, a bikától jobbra és a tölgy mögött fiatalabb állomány látszik.

5. sz. kép
Ezt a kapitális, 14 ágú agancsot viselő bikát Lamberg Rudolf 

gróf lőtte bőgési időben csákberényi birtokán, a Kápolnai revírben 
a Borz völgynél 1853. szeptember 22-én.

A képnek két érdekessége van. Az egyik az, hogy nemcsak bika 
van rajta, hanem a jobb oldali völgy élezeténél négy tehén is 
látszik, a másik az, hogy a háttér ködös és a tájból semmi sem 
látszik. A bika agancsára azt írják, először a képek között, hogy 
kapitális. Valójában szép agancs. Jobb száron négyes koronával, 
és mindhárom ága megvan, míg a bal száron a korona ötös, de a 
jégág hiányzik, így csak páratlan 14-es. Az ágak szépen tűzöttek, 
szabályos a terpesztés, a szárhossz 110-120 cm között, az agancs 
súlya 9 kg körüli.

6. sz. kép
Ezt a kapitális, 14 ágú agancsot viselő bikát Lamberg Rudolf 

gróf lőtte csákberényi birtokán bőgési időben, 1830. szeptember 
22-én a Csákberényi revírben a Csonkabükk és a Cseresznyés
völgy környékén. Rendkívül vastag volt az agancs rózsája, ill. a 
szár felső vastagsága: 11,5 és 10,75 coll.

A kép fekvő, pihenő bikát ábrázol, háttérben hatalmas fejlett 
bükkökkel, sűrű, áthatolhatatlan aljnövényzettel.
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A páros 14-es agancs jobb szárán hármas, bal szárán négyes a 
korona, az ágak a száron hosszúak és szépen tűzöttek. A szárak 
hossza kb. 110 cm-es lehet. Jó terpesztésű, vastag szárú az agancs. 
A coliban megadott rózsakörméret cm-ben 30 feletti, a felső szár 
átmérője pedig 28 cm-en felüli. Az agancs súlya 10 kg-os lehetett.

7. sz. kép
Ezt a kapitális, 16 ágú agancsot viselő bikát Lamberg Rudolf 

gróf lőtte csákberényi birtokán a Csákberényi revírben a Csonka- 
bükknél 1833. szeptember 20-án.

A bevezetőmben írt szövegben utaltam a Csonkabükk erdő
részlet elnevezésre, ez a kép az egyetlen fennmaradt bizonyítéka 
annak, hogy milyen is volt a híres fa. Lamberg képén két bőgő 
bikát festett le, az egyik a terítékre kerülő nagy agancsú.

A jobb száron hármas korona van, az egyik koronaág sarkan- 
tyúszerűen hátrahajlik. A bal száron a korona ötös, lapátosodó 
(karibuagancs-szerű). Mindkét száron van szemág, jégág és kö
zépág is, ezért páratlan 16-os az agancs. Az agancsszár hossza 
megközelíti a 120 cm-t, súlya 8-9 kg közötti lehetett.

A bika hegyről lefelé tereli teheneit, a szemközti hegytetőn egy 
másik bika bőg, mellette két tehén látható.

8. sz. kép
A kép egy visszarakott, 14-es agancsot viselő fekvő bikát ábrá

zol, amit Lamberg Rudolf gróf csákberényi birtokán lőtt 1842. 
szeptember 24-én, bőgési időben a Csákberényi revír Bükkfakút 
nevű erdőrészen.

A kép egy érdekes agancsú bikát mutat, agancsszárai kb. 110 
cm körüliek, a jobb száron hármas, a balon villás a korona. Mind
két száron van jégág, szemág és középág (ez a bal száron igen 
hosszú). Ami különlegessége a trófeának, hogy a szárakon hatal
masra fejlett farkaságak vannak. A kép leírása szerint a szárak alsó 
körmérete 28 cm-es, súlya Meran Fülöp szerint 11 kg-os lehetett. 
Kapitális bika.

9. sz. kép
Ezt az erős bikát Lamberg Rudolf gróf csákberényi birtokán 

lőtte a Csákberényi revír Csonkabükk nevű erdőrészben 1846. 
szeptember 29-én. A kép szinte idilli hangulatú, a bika tölgyek 
közül tekint ki egy tisztásra, ahol szarvastehenek legelnek, feksze
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nek bőgési időben, bika nélkül. A kép előterében jobbra egy 
tölgyrönk fekszik, a tövében páfránycsokorral.

A bika agancsa bal szárán nincs jégág, viszont a felső 
agancsszáron a szár hátsó részén egy rendkívül hosszú, sarkan
tyúszerű ágkinövés van. A szárhossz 110-120 cm közötti lehetett, 
az agancs súlya 8 kg körüli.

10. sz. kép
A képen egy kapitális dagonyázó, vízből felálló szarvasbika 

látható, amelynek 16-os az agancsa, és Lamberg Rudolf gróf 1839. 
szeptember 23-án lőtte, bőgési időben, csákberényi birtokán, a 
Csákberényi revír Csonkabükk erdőrészben. A képen látható bika 
agancsszárai erőteljesek, az ágak rendkívül hosszúak. A jobb 
oldali szár középága S alakú, ezen a száron a korona ötös, a 
másikon hármas, így páratlan 16-os. Szárhosszak 120 cm-en fel
üliek, az agancs súlya 10-11 kg között lehetett. Hatalmasra fejlett 
bükkök állnak a dagonya mellett, a háttérben az erdő sűrűje 
látható.

11. sz. kép
Ezt a kapitális, páratlan 16-os bikát Lamberg Ferenc gróf lőtte 

csákberényi birtokán 1832. augusztus 19-én a Csákberényi revír 
Förtés-völgyében.

A bika délutáni napsütésben lett megörökítve, árnyéka rávető
dik a kép jobb oldalán álló tölgy törzsére. Háttérben a környékbeli 
csúcsok és erdőrészletek látszanak, a levegőben valószínűleg va
lamilyen ragadozómadár repül.

A bika agancsa mindkét száron (karibuszerűen) lapátos, né
gyes koronákat visel, a jobb szár középág feletti részén a hátsó 
oldalon sarkantyúág nőtt. Itt a középág is S alakú. Aszemág pedig 
dárdaszerűen előreálló. Az agancs súlya 10 kg körüli, a szárak 
hossza pedig 110-120 cm közötti lehetett.

12. sz. kép
A képen egy 16 ágú agancsot viselő bika áll, amit Lamberg 

Rudolf gróf lőtt csákberényi birtokán 1834. szeptember 25-én, a 
Csákberényi revír csalitos erdőrészén.

A kép az egyik legszebb, arányos felépítésű agancsot viselő 
szarvasbikát ábrázolja „verés" közben. A bika agancsának mind
két oldalán ötös a korona, középág, jégág és szemág jobb és bal
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oldalon megtalálható. Arányos az ágak tűzése, a szárak vastagsá
ga, terpesztése. A szárak hossza 120 cm feletti, az agancs súlya
9-10 kg közötti. A képen a bika fiatalos sűrűben áll, jól ráillik a 
látható erdőrészre a Csalitos elnevezés.

13. sz. kép
A képen egy erős, félagancsú bika látható fekvő helyzetben, 

amelyet Esterházy Károly gróf lőtt Lamberg Rudolf gróf csákbe
rényi birtokán a Kápolnai revírben az ún. Lyuk erdőrészben 1863. 
szeptember 24-én.

Az agancs jobb szára teljesen hiányzik, az agancstőről egy torz, 
dárdaszerű szemágkinövés van, felette néhány centi szárrész, 
torz jégágszerűséggel. Abal száron hármas a korona, van szemág, 
jégág és középág. Hosszú az agancsszár, 120 cm körüli. A bika 
tisztáson, hegyszélen fekszik, mögötte fiatalos erdő, szemben 
pedig a másik oldal erdőszéle, ill. a völgy látszik.

14. sz. kép
Erős, páratlan 12-es agancsú, hegytetőn álló bikát mutat a kép, 

amit szintén Esterházy Károly gróf lőtt Lamberg Rudolf gróf 
csákberényi birtokán, a Gánti revírben, a Bagoly-hegy nevű ré
szen, 1863. szeptember 27-én.

Az egyik legszebb tájkép, látszik a gánti és kápolnai revír és a 
csákberényi magaslat. A bika jobb száron hármas koronát visel, 
megvan mind a három ág, a bal szárról hiányzik a jégág. Hosz- 
szúak a szárak, 120 cm körüliek, az agancs súlya is 8-9 kg közötti 
lehetett. Ami érdekessége, hogy a két agancstő között egy harma
dik is van, ahonnan számövekedés indult el, és ez jól látható a 
képen is.

15. sz. kép
Ezt a kapitális bikát, amelynek 18 ágú agancsa van Alois Roth 

(Roth Alajos) revír jáger (kerületvezető vadász) lőtte a móri Lam
berg birtokon, a Csóka-hegyen 1840-41-, vagy 42-ben.

Hatalmas agancsú bikát mutat be a kép, rendkívül hosszú 
ágakból álló hatos koronákkal, szép ívű és arányos tűzésű ágak
kal, nagy terpesztéssel, hosszú szárakkal.

A szárhosszúság 120 cm-en felüli, az agancs súlya 10 kg vagy 
e feletti lehetett. A bika szikla mögül lép ki, a kép hátterében a 
Móri-árok, a Bakony és Mór városa látszik. Az elejtő nem a
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birtokos, hanem egyik alkalmazottja volt, az elejtés éve teljesen 
bizonytalan, a közelebbi időpont sincs közölve.

16. sz. kép
A 14 ágú agancsot viselő erős bikát Lamberg Rudolf gróf lőtte 

csákberényi birtokán, a Csákberényi revír Csalitos nevű erdőré
szén 1827 szeptember 18-án.

A páratlan 14-es agancsot viselő bika mellett még két bika és 
szarvastehenek vannak a képen. Az egyik bika a tehenek mellett 
áll, a másik lefelé indul a hegyről. Az elejtett bika jobb agancsz- 
szárán hatalmasra fejlett kettős ágú korona van, ez a szár abroncs
ba hajló. A jégág és a szemág egy tőről ered, míg a jégág és a 
középág között egy hátrafelé álló ágkinövés látható. A bika mel
lett farakás látható, amiből és a képből is látszik, hogy az erdőt 
letermelték. Messzire látszik a táj, a hegyi erdő, Gánt és környéke, 
Bagoly-hegy és a Meleges.

17. sz. kép
Ezt a kapitális bikát, amely 22-es agancsot visel, Lamberg Ru

dolf gróf lőtte csákberényi birtokán, a Csákberény revír Cseresz
nyés-völgy felső részén, 1838. szeptember 25-én. A gyűjtemény 
legnagyobb trófeája, az egyetlen, amely napjainkra megmaradt az 
eredeti képpel együtt Meran Fülöp grazi lakásán. Kalandos úton 
jutott hozzá, mert a család a csákvári plébániának ajándékozta 
1945 után és így tudták megmenteni.

Az agancs jobb szárán hatalmas kehelykorona van nyolc ággal, 
a bal száron is hasonló felépítésű, de ötágú a korona. így páratlan 
22-es, 120 cm-es szárhosszúságú, szépen tűzöttek az ágak, ará
nyos a terpesztés, a súlya 11 kg körüli volt elejtésekor. Napjaink
ban is jóval 10 kg felett van.

A bika előtt fekszik a tehene, látszik a Cseresznyés-völgy csa
pása (nyiladéka) és a Horog-völgy.

18. sz. kép
Ezt a két erős bikát Lamberg Fülöp gróf lőtte Lamberg Rudolf 

birtokán a Csákberényi revírben alkonyaikor, 1865. szeptember 
30-án. A 12 ágat viselő bikát a Csonkabükknél, a másikat pedig a 
Hosszú Börcznél.

Az egy este elejtett bikákat a festő egy képen örökítette meg, 
mégpedig úgy, hogy az egyik teheneivel van, a másik pedig kilép
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az erdőből. Egyik bika páros 12-es, a másik páratlan 12-es agan
csot visel. A páros a szebb trófea, arányosabb az agancsfelépítése, 
mindkét szárról hiányzik a jégág. A kép előterében álló bika 
agancsa páratlan 12-es, ennek szárhossza 110 cm körüli, súlya 7 
kg, míg a másiké hosszabb szárú és inkább 8 kg súlyú.

19. sz. kép
Ezt az erős, visszarakott 10 ágú agancsot viselő szarvast Lam

berg Rudolf gróf lőtte csákberényi birtokán a Kápolnai revír 
Erdőrész és Házirét közötti területen, 1833. szeptember 17-én.

Ismét egy érdekes agancsú, fekvő bikát láthatunk a képen. A 
visszarakott agancs jobb szára erősen abroncsos, a korona villás, 
a középág nem előre, hanem oldalra áll ki és csavarodott, hiányzik 
a jégág, a szemágak is enyhén íveltek, de előreállók. A bal száron 
sincs jégág, a középágban enyhe S alak fedezhető fel, a korona itt 
hármas. A szárak hossza 110-120 cm közötti, széles a terpesztés, 
az agancs súlya 7-8 kg közötti. Ezt a bikát is a hegy szélén fekve 
ábrázolta a művész, a hát mögött egy partoldalban bükkfa áll, 
alatta a völgyben erdő látható.

20. sz. kép
Egy erős bikát lőtt Lamberg Rudolf gróf, amelynak az agancsán 

16 ág van. Csákberényi birtokán, a Csákberényi revírben ejtette el 
1858. július 25-én.

A kép egy nagy agancsú, széles terpesztésű, páratlan 16-os, 
legelő bikát mutat. Nagy, terebélyesek a koronaágak, a jobb szá
ron hármas a korona, a balon ötös. Hosszúak, 120 cm-en felüliek. 
Az agancs súlya 9 kg körüli lehetett.

A képen a terítékre került bikán kívül még kilenc szarvas, 
köztük több bika is látszik. A leírás szerint a Cser erdőrészen, ill. 
tisztáson legelnek, ahol káposztán híztak.

21. sz. kép
Ezt az erős agancsú, 12-es bikát Lamberg Rudolf gróf lőtte 

csákberényi birtokán a Csókái revírben alkonyatkor a Csóka-kő 
romjai alatt, 1865. július 29-én.

E képről megismerhetjük, milyen volt a csókakői vár 130 évvel 
ezelőtt. Három bika vonul a várheggyel szemközti hegy élezetén, 
kettő már eltűnt a szikla takarásában, a hátsó került terítékre. 
Vastag szárú, mindkét oldalán hármas koronát visel, a bal száron
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hiányzik a jégág, ezért páratlan 12-es. A szárhossz 110-120 cm 
között lehetett, súlya 9 kg körüli.

22. sz. kép
Saját véleményem szerint ez a legszebben komponált alkotás.
Ezt a kapitális, 14-es agancsot viselő bikát Lamberg Rudolf gróf 

lőtte csákberényi birtokán, a Csákberényi revírben az Építőfánál, 
1837. szeptember 28-án.

A kép fekvő bikát ábrázol, szépen tűzöttek az agancsszáron az 
ágak, arányos az agancs felépítése, szép a terpesztése. A szárak 
hossza megközelíti a 120 cm-t, az agancs súlya 9 kg körüli lehetett.

Nagyon szép a kép, a fekvő bika hegytetőn pihen, mellette a 
híres fa, és a háttérben jól látszanak a környékbeli völgyek (Ho- 
rog- és Hosszú-), valamint a Hajdúvár csúcsa.

23. sz. kép
Ezt a kapitális, 16 ágú agancsot viselő bikát Lamberg Rudolf 

gróf lőtte csákberényi birtokán a Kápolnai revírben, a Borzvölgy 
erdőrészben, 1838. szeptember 28-án.

Ismét egy fekvő szarvasos kép, a bika tarvágáson fekszik, 
távolban és mellette látszanak a hagyásfák. Tőle balra, messzebb 
egy másik bika legelészik, vagy tehénnyomot szimatol.

A fekvő bika igen szép és arányos agancsot visel. A bal száron 
a korona ötös, a jobbon négyes. A szárak és az ágak vastagok, 
robosztusak, látszik, hogy a bika „csúcspontján" van.

Az agancsszárak hossza 120 cm körül, a trófea súlya 10 kg.

A képek alapján bemutattam az elejtett szarvasbikák agancsait, 
a képeken található tájakat, tájrészleteket.

Miután csak egy agancs maradt meg a bemutatott huszonnégy
ből, így csak a szubjektivitásra hagyatkozhattam a trófeák minő
sítésénél (súly és szárhossz megállapítása). Viszonyítási alapul 
szolgált a fennmaradt trófea, számítottak saját tapasztalataim, 
döntő mértékű volt azonban Meran Fülöp szakmai segítsége, aki 
életének egy részét az agancsok körében élte le.

A „szubjektív" bírálathoz kikértem terepet járó, nagy gyakor
lati tapasztalattal rendelkező (vadásztató) vadászemberek véle
ményét, illetve segítségét kértem trófeabírálattal foglalkozó vadá
szoktól is.
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Az elejtett trófeákról statisztikai kimutatásokat is végeztem 
saját szempontjaim alapján, amelyeket munkám következő részé
ben ismertetek.

A Lamberg Ferenc által megfestett nagy trófeákat a csákberényi 
uradalom területén 1827-1865 között hozták terítékre, 38 év va
dászati eredménye közül a „csúcs"-ról kapunk tájékoztatást. 
Azaz 1,5 évenként került terítékre kapitális vagy erős agancsú 
bika. A legtöbbet 1865-ben lőtték, 3 példányt; 1833, 1838, 1840, 
1863-ban 2 egyed került terítékre.

Az 1820-as években 1 bikát lőttek, a 30-as években 10, a 40-es 
években 4, az 50-es években 3, és a 60-as években 6 db kapitális, 
vagy erős aganccsal gazdagodott a csákberényi kastély trófea
gyűjteménye.

10-es agancsot viselő bikát 2 db-ot, 12-est 7 db-ot, 14-est 6 db-ot, 
16-ost 6 db-ot, 18-ast 1 db-ot, 22-est 1 db-ot lőttek. Lamberg Ferenc 
közlése szerint 11 kapitális bika került terítékre és 13 erős agancsú.

Az elejtett bikák megoszlása revírenként, illetve erdőrészen
ként:

Csákberényi revír 8 db kapitális és 6 db erős agancs,
Kápolnai revír 2 db kapitális és 5 db erős agancs,
Csókái revír 1 db kapitális és 1 db erős agancs,
Gánti revír 0 db kapitális és 1 db erős agancs.
A Csákberényi revíren belül a legtöbb bikát a (Csonkabükk, 

Cseresznyés-völgy, Bükkfakút, Hosszú Börc, Építőfa) erdőrészek
ben lőtték. Megjegyzem, ezek a részek egymás melletti területek, 
és így természetesen egy erdőrész egységnek vettem.

E részben 10 bika került terítékre, ebből 6-nak volt agancsa 
kapitális. Ez az erdőrész napjaikban is a Vértes egyik legjobb 
bőgőhelye, ill. az igazán jó agancsok itt kerülnek terítékre.

A huszonnégy bikából 18-at Lamberg Rudolf lőtt, míg 2 db-ot 
Esterházy Károly és Lamberg Fülöp, 1 db-ot Roth Alajos (hivatá
sos vadász) és 1 db-ot ismeretlen vadorzó.

1865 után már nincs szó sem erős, sem kapitális bikáról. Igaz, 
nem sokkal ezután Lamberg Rudolf meghal, és a birtok a képeket 
festő Ferencé lesz, aki inkább az erdőt járja ceruzával és ecsettel. 
Később a Meran család tagjai vadásznak -  mind intenzívebben. 
Mégis, ilyen nagy agancsú bikákat és ilyen mennyiségben és
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minőségben nem sikerült terítékre hozniuk. Meran Fülöp szerint 
a képeken látható szarvasok voltak a vértesi „ősszarvasok". Ame
lyek részben a nagyarányú orvvadászat, ill. az állomány minősé
gének megváltozása miatt tűntek el. Mindig volt az uradalomnak 
összetűzése a vadorzókkal, 1845-ben a kápolnai részen vadorzó 
lelőtte Redl fővadászt, ennek a helyén a gróf egy emlékobeliszket 
állíttatott. Az 1848/49-es forradalmi években is nagy volt az 
orvvadászati és más illetéktelenek fakivágási károkozása (ennek 
írásos bizonyítékai is vannak).

Lamberg Ferenc képein keresztül megismerhettük a Vértes egy 
részének erdeit, következtetni lehetett a szarvasállomány minő
ségére. Kortörténeti dokumentumok, amelyek a maguk nemében 
páratlanok.

Külön köszönetét mondok Meran Fülöpnek, aki munkám meg
írásához rendkívül sok segítséget nyújtott, és biztatásával hozzá
járult annak elkészítéséhez.

Felhasznált szakirodalom

Csőre Pál: A magyar vadászat története (Bp., 1994)
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Mezőgazdasági Múzeum (Bp.)
Köveskúti György: Csak a „táji" vadgazdálkodás segít (NIMRÓD/1982/

11.)
Philipp Meran: Ausztriában megjelent könyvei, 10 kötet 
Sziám i László: Trófeák kikészítése és bírálata (Bp.)
A vadászat kézikönyve (Bp., 1971)

174



1. sz. kép

^V írn  fturctii i'-iric !’ mit rtlw l’ ivítiriur lú ifcr \£>Uuy<, Ua( i \ r v ,V u M | \? r a f  
i'pu in m l'(r i) , nap saiier JVri'ffnart LíaPkrctm  in llw m rn .in  >«• SUipcUiofr 

O vW .ún  Scíinf'tcr iS m kti íu r  ^irim |T ,cit |iíl'íl w |ilw íjm  .om I6"\$c|ifnnl>« 
{Wv'íH'cii uujycbrpcbm 331) Wu'mv'tfc.

175



2. sz. kép

jtaréc m i t  |p n W m < m  $ c w w t ) e ,  w a c i«  iu v  W v n a í t  'S e p tm W r  

186^ vew. XtiutfJ)ut)ea un£fjc[)«(jm.wtib votv itr
v^rafUcí) -J^mjcíjajt Csáíbttrótj, in. W  Í£apcW tr-,Xm«r.

176



3. sz. kép

-JVíftn. |tarf«v vou unpim ^in 12 (?ri5«iv,l;nt © rf> -£ftm l’C«j
cu»f jm tcr - '̂>«r(c'baft (teu^fccrnui, (f&óffcercniifr ,Kevwr a u |^ (m ^ w o t  iwucuuit 

-5)«|?u ^3prcj |eí)(í jw|cj^«(]tn Sím &2íuj\. I85i\

177



-3)tcj«v |í«fra._fjtr|cl'i wtt vw oW  10 (Étiben, mii tejetibertf brttíw ©tweiijeit, l)at 
Mub. lS tf. V-CimuWto ouf | tin it1 bevittroiii,J£apoínaer ,%vi«r

tmf tW  íó'í;rc«. Jívp f f«Ui|t gi|cJ)ol|«P,2íwv 50Sep(. 1840.-$it ©cu’£iíic tuc('. 
|«a <iu|' %>«r bmtcftm vSfclU, unitit ■Íitfyít 4  Wiener í^ ía j j .



5. sz. kép

(Copiíol jpwfcfy w n a m iiiu  14 ít tb e n , í)ai 0 rf . v. Cumlicro, ctuf
Jptrrfcíjaff -kupoítuur -Xwwr.W Ju u  P adost au , :iir

C!3runft ^ í i t  [Vítjí g,e[(í)c(]'«a 5ím ©ewc^m, wt^ebrecW 3I4HÍ

179



i'wfetv dajnW  ip  vv’ft «W(«r»íítv 14 fr^m jbaf.'V ^ui.Sr^.v.Saw vkM ^ 
cm j’ ( t im c  J 9 « tr fc ^ a j í  ( Ü ö á f W m p , ( Ü b ú f b m t w r - X m e r ,  m i  ,1111

(C&eresnrjM ) , í u r  ‘̂ Q r u n f r  ^cví fílTb/f ^«fc|io|f«n.iím 22<“>S«pí 1850. 
©»wicl)íiauj:««Woc'()ttv 5Ö5'tl).llw)|?mi()'í|w'Siíun^«rt pW  ^c» S íu ^ tv ín im  10 

iurW.^ojm 115 ^ fí.



-bitjén- (íapda í ipirfct) v»tv 16 $ w ltiv , í)aí $p, ,XuV $ r f .  v. auf

|wwr i?«n|cl-)aff ^ t t i ! \ n n w f , (£#afWóu)tr >^«vwr «»- ísoa^afeaÉ felfcff gc|ct)o[|ta,
«m. 2 0 " < & p f . l8 3 3 .



8. sz. kép

(topifaí jr) vr(c|i von. angsrtt^vn 14 (?tdm ,(>oí 5) érf.íJvvi. v.£<uul>crq mij1 

(íiner j^irrjcíjajf CoáfUrmii,(Tstvffccrcnyer ’Xtvitr keuti SüffUíúí *iw tUrcmff }d t  

fittlbfí £«jVfye|]civ . 2iiu. 24 <%É. X M Z  tynf uewo^m -4^5tb . anfy«brocl)Ki365tt.
lUnfarw iw 'Stum w  Ibis (Of ^oll,

182



9. sz. kép

(farfeiv Jpufct) vonvuigcnvW  14 ®ivb«v,u>ovon. ikms mwí) p itiím  atwoc^, 

jíu, W  9p. vvu5. © rf.v . £cuní>«rg tvuf jtHur Í)írr|<;í)njt (fsófiWeTW).ísáÜWn'mitr

-5{*vi«r, mv ífion Wm? fVU»(f t̂|c^o|J«»v . S ím  JW ^S e p fo n ljtr 1846 .

183



10. sz. kép

■^)w(wt ÉttjJtfcví j p í r  jYlp vott Rafttra^íiv 16 í n W ,  W  í) . ) u « ) t í ' r f ív .  ía t t i k r j .  anj' 

| e u w  , Í 9 « r r  ( t í ) a f t  ( í j c i f t t r t m ) , ű i f t f b t r í i i n t r  X t  v w r  u n .  ( f i j o n t r t t u í ?  Z M X  A S r u n j í

^ d í  (Vltjt ^«fi^o(|«vf Sím. Z5  vSsfiftmW 1839 . ^two^en 4 ^ 8 U -  awj*
fcrccl) Ui- 3 6 6 .^ .

184



11. sz. kép

-Sicfm  C opifaí jp ir|c l)vert unjwídwi 16 ífnieu, ijof -íam W r$

auf jVitw* ÍT>evc|cí>ív|t (ösuSfcmw) . ís n lW t iu iw  X tv if r  un- S'órttí Vpí^tj

|tű̂ { wn Í.96" S(ubh)Í , IS32-, fya£ a«\vo$«tv oufgíVocfywv 3031Í.

185



12. sz. kép

■ )̂i«|eu (fajnfal S)vcftb t>cn |6^Mttw>HV (5tdm ,í)aí ^) Xw) ®rfv- ífttuiero ciwf

[íuur ípwr|($tt|t 3?<v w , mi Ösalifes («lb(f
Sím 25‘\$ íp f . l8 3 4 .

186



13. sz. kép

jW fm  í>rtí C y  ©rf. (Tarl í j í t r j ja jp , au f £«r ©rj. X u b .  -Cwuiw f«W 

(J»afUr«m), ÍZapclnaí r X i v w ; , m  \ t i  jcnnuvnnísa -Iccberu. i)! „

M -  .3Vtn2zl' 'Scpl 1865.,f)«í wwcjvia aujtafrtec^tn. JlGÖtb. iwu.líiíix^n

- & r * \  m a r  & í  M T I .

187



14. sz. kép

IJXtjtn |ía«tctt í ) ir j( l)  oou n tnw m  t?  ín ^ m  ,isr3.Kofm(ícc?4.\w^ 3 'Sía«g»ti 

!)oí,l)at ^ (S r j !  C a rl (?(íerltajr), au)2 i«r (^ .^u i.-ía w iW .g [tf)e iv  J)«rrfc^«f‘f 

(L^af&mnp, i ln fm  ©anU)«r }U v \u , a«f iscn n«(cíicjj«n Stíl i 7  'S<|lt

1863. 0«vv. c .  J li i jt r  3 r5 tt)  JtajjuJtí V iiiti WtM1 t i u |  fcit (ísaír m n i n r  .'VÍ't

iu> iUpeUuwi -iiiaí wni iVr (5»vtÖ>«r oWn Jlvntr.

188



15. sz. kép

(tojnia! -Í]>wf<í) ven. ̂ tra^ rn  18  í t i i tn  

J llo it , » v j iw  <S>tüjí. fá)«v Í*)u:r|Vf)ajt 3Ko0r , au j itrn GcB« -

ojjtrv , rnv 3oí>re 184-0 — 4-1 c iu  Jl Z . ®wutwS oá k *  Í«1| IW Ĉoéacc
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